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1.1 MEMÒRIA 
 
1.1.1 ANTECEDENTS  

1.1.1.1  Dades Generals 

 
Begues és un municipi de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), en el sud-oest de la comarca. 

Està situat a uns 400 metres d’altitud, i una part molt important del Parc del Garraf es troba en el seu terme 
municipal, incloent els pics de Montau (658m) i de la Morella (594m). Té una població de 6.502 habitants 
Està connectat amb Avinyonet del Penedès i amb Gavà per la carretera comarcal BV-2041. Compta 50 
Km2 de superfície municipal i és el municipi amb més extensió del Baix Llobregat.  

 
 
1.1.1.2  Projectes 
 

Millora permeabilitat vianants BV-2041 Fase I 
 
En data de febrer de 2014 es va redactar el  “projecte executiu de millora de la permeabilitat per als 

vianants a la Carretera BV-2041 al seu pas per la rotonda Cal Vidu Fase I al terme municipal de Begues” 
per un import per contracte de 149.618,63 euros amb l’IVA inclòs. L’àmbit d’aquest projecte es mostra al 
següent apartat. 

 
Ronda Urbana de Begues 
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El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va licitar les obres de 
construcció de la primera fase de la variant de Begues, amb un pressupost de 771 milions de pessetes (4,64 
milions d'euros) i un termini d'execució de 12 mesos. Les obres varen consistir en la construcció de la 
primera fase de la ronda urbana de Begues, del tram entre la urbanització Begues Parc i Cal Vidu. Aquest 
recorregut correspon al tram central del nucli urbà de la totalitat de la ronda prevista en el Pla General 
d'Ordenació Urbana de Begues. Es va construir una via convencional de calçada única amb dos carrils de 
circulació de 3,5 metres cadascun i marges d'1,5 metres. L'inici del tram va ser el punt de l'actual carretera 
BV-2411 de Begues a Avinyonet del Penedès. Les connexions entre la carretera que travessava Begues i 
l'inici de la futura ronda es va  portar a terme mitjançant rotondes circulars. 

 
Actuació Porta Llevant Nord  
  

 Al 2006 es va executar el projecte d’urbanització de la Porta Llevant Nord que inclou els carrers 
Pedraforca, carrer de la Creu del Joncar i el carrer de la Puigllançada. 

  

 

1.1.2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE EXECUTIU 
 
 

 
Fases d’obra 

 
 En l’actualitat els veïns de la urbanització que volen accedir caminant al centre del poble ho estant 
fent per unes sendes per a vianants al costat dels vorals de les carreteres de la BV-2041 i de la Ronda 
Urbana de Begues  que no acaben d’estar totalment arranjades per aquesta finalitat.  El desenvolupament 

total de les obres necessàries per  aquest arranjament es desglossa en les tres fases que es mostren al 
croquis. 

  
 Fase I:  Av. Beguins. Treballs al pontó. Treballs a la nova vorera 
 Fase II:  Parterre. Construcció del pas transversal del clavegueram i la vorera. 
   Treballs a la zona de la parada d’autobús en sentit Barcelona. 
 Fase III: Treballs a la zona del Pla Parcial de Porta Llevant i zona al voltant de les 

parades d’autobús en sentit del centre del poble i l’inrevés. 
 

 L’objecte del present projecte executiu és la concreció de les obres per a la Fase III.  
En aquest sentit s’ha hagut de dissenyar i valorar l’ampliació de la parada d’autobús a la carretera 

BV-2041 en el sentit Begues i la modificació parcial del camí de vianants dins de la zona verda dins dels 
Sector Porta de Llevant Nord. 
 Pel que fa als elements que completen  el disseny seran: reposició calçada, en algunes zones 
llindars amb la nova plataforma per la parada d’autobús; moviment de terres, excavació de terres a la zona 
de la parada d’autobús; pavimentació de voreres, enderroc i reposició d’una franja de paviment de 
llambordes trapezoïdals del camí de vianants existent; senyalització amb senyals normatius de trànsit i de 
senyalització horitzontal ;proteccions, extracció i recol·locació de la barrera doble ona  existent així com la 
nova construcció del seu tram final d’acabament; sanejament, construcció de noves xarxes pluvials 
bàsicament secundàries per desguassar les aigües provinents de la calçada i carrer de la Puigllançada; 
enllumenat públic  recol·locació d’algun punt de llum existent i afegir algun punt més al camí de vianants 
abans esmentat; semaforització,  realització de l’obra civil preparada per a una futura instal·lació de 
semàfors ; serveis modificats, no n’hi cap llevat d’una protecció de les línies elèctriques existents a la 
parada d’autobús. 

El present projecte inclou els següents documents: Memòria, Plànols Plec de Condicions i 
Pressupost, els quals són necessaris per a definir completament les obres que es preveuen realitzar. 
  
 
1.2.3 SITUACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 

L’obra està situada al casc urbà de Begues a l’est del seu terme municipal. Dins de la zona 
d’influència de la carretera BV-2041 i de la Ronda Urbana de Begues. 
  
 L’àmbit d’actuació abasta: La zona verda de l’Unitat d’Actuació de la Porta de Llevant Nord, i la 
zona de la parada d’autobús existent en sentit cap el centre de Begues.  
  

En els plànols es mostren, més aclaratòriament, alguns d’aquests límits de l’àmbit esmentats. 
 
 
1.1.4 PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT  
 
 El planejament urbanístic de referència és el Pla General Metropolità, aprovat definitivament per 
la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, el 14 de juliol de 1976 i publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, el 19 de juliol de 1976, i la Revisió del programa d’actuació urbanística, 
quadrienni 88-92, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, el 28 de desembre de 1988, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 1121, el 20 de març de 1989. Aquest últim és el document que estableix el règim 
urbanístic del sòl. 
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Posteriorment, en data 15 d’octubre de 1997 (DOGC de 23 de desembre de 1997) es va aprovar 
definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Begues. Al 16 de març de 1995 
(DOGC de 31 de març de 1995) es va aprovar definitivament el Pla Territorial General de Catalunya.  

A l’àmbit del nostre estudi hi ha els següents planejament derivats: en data de 23 de juliol de 2001 
es va aprovar l’Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació Porta Llevant Nord; en data de 25 de setembre de 
2008 (DOGC de 22 de gener de 2009) es va aprovar el Pla de Millora Urbana de Can Amell III i en data 
de 10 de desembre de 2012 (DOGC de 1 de març de 2013) es va aprovar la Modificació Puntual del Pla 
General Metropolità Núm. 9 de Regulació del Sòl No Urbanitzable. 

 
Les qualificacions del sòl dels terrenys sobre on s’assenta la proposta del present estudi són: 
 
* 5 xarxa viària bàsica 
* 6b parcs i jardins de nova creació 
* 7a equipaments públics 
 

 
 La solució viària prevista en el present estudi no és contraria a l’ordenament urbanístic aprovat. 
  
 Les finques privades i municipals afectades són les que s’anomenen a l’apartat 1.2.9 
“Expropiacions i ocupacions” .  No s’hi detecta cap finca privada que s’hagi d’expropiar. 
 
 En l’annex 1.2.5 “Informació urbanística, afectacions i expropiacions” s’explicita millor tots 
aquests aspectes. 
 
 
1.1.5 INFORMACIÓ TOPOGRÀFICA 
 
 Per a la realització del present projecte s’ha utilitzat la següent informació topogràfica: 

 
- Aixecament topogràfic realitzat per l’empresa AltiPla Serveis Topogràfics al setembre de 

2013 (Exp.3438/13). 
 
 Les coordenades de tots aquests topogràfics són absolutes tant en planimetria com en altimetria. 
 
 
1.1.6 BASES DEL PROJECTE 
 
 Per a la redacció del present projecte s’han utilitzat: 
  
 Criteris municipals 
 
 Per a la redacció del present projecte s’han seguit el criteris generals establerts per l’Ajuntament de 
Begues. Les persones d’aquest organisme a qui s’ha consultat han estat: Sr Alfons Millan López , 
arquitecte Cap d'Àrea de Serveis Territorials i el Sr. Josep Marcé i Condeminas, arquitecte tècnic 
municipal. 
 
 
 Normatives 
 

- PG-3 Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. PG-3/75 de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificiacions i 
ampliacions posteriors. 

- 5.1-IC Instrucción 5.1-IC de la Dirección General de Carreteras sobre Drenaje, 
aprovada el 21 de junio de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la 
part no modificada per la Instrucció 5.2-IC sobre drenatge superficial, aprovada 
per Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 1990) 

- EHE Instrucción de Hormigón Estructural, aprovada per Real Decreto 1247/2008, de 
18 de julio  

- NBE-AE-88 Acciones en la Edificación, aprovada 
-      IAP-11  Instrucción acciones sobre puentes carreteras (2011). Ministerio de Fomento 
- RC-08 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprovada per Real Decreto 

956/2008, de 6 de junio  
- LC Llei de Carreteres, Llei 11/2008 de 31 juliol (DOGC de 8 d’agost de 2008). 
- 3.1-IC Norma 3.1-IC de Trazado de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999  
 - 6.1 i 6.2-IC Instrucción 6.1 y 6.2 de al Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 

Firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 28 de novembre de 2003 (BOE de 12 
de desembre de 2003) 

- 6.3-IC Instrucción 6.3-IC de la Dirección General de Carreteras sobre Rehabilitación 
de Firmes, aprovada per ORDEN FOM/3459/03, de 28 de noviembre  

- 8.1-IC Norma 8.1-IC Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras, aprovada 
per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999  

- 8.2-IC Norma 8.2-IC Marcas Viales de la Instrucción de Carreteras, aprovada per 
Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 d’agosto i 29 de setembre 
de 1987) 

- SBDL Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987 sobre Señalización, Balizamiento, 
Defensa, Limpieza i Terminación de Obras Fijas en Vías Fuera de Poblado 
(BOE de 18 de setembre de 1987) 

- P.C.S Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE 
núm. 228 de 23 de setembre de 1986 i correcció d’errors BOE núm. 51 de 28 de 
febrer de 1987) 

- P.A.A Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberías de Suministro de 
Agua, aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 
d’octubre i correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre) 

 
Recomanacions 

 
- RSC Recomendaciones Sistemas de Contención. Ordre circular 321/95 T i P de la 

Dirección General de Carreteras.  I recomanacions posteriors.  
 - Recomanacions sobre interseccions. Dirección General de Carreteras. Ministerio 

de Fomento. 
- MLEP.MFOM  Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. Ministerio de Fomento 
- ACA.GTINUN  Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit 

local. Agència Catalana de l'Aigua. 
- ACA.GTINFRA  Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que 
  interfereixen amb l'espai fluvial. Agència Catalana de l'Aigua. 
- IC 5.2. MOPU  Instrucción 5.2 Carreteras de drenaje superficial de la Dirección General de 

Carreteras. MOPU 
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- REC.SAN.CMB  Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento de la 
Comarca.Corporación Metropolitana de Barcelona. CMB 

- HEC-RAS  Programa de càlcul Hec-Ras i documentació annexa. US Army Corps. 
 
Disposicions del Govern Central electricitat i enllumenat públic 

 
-  Reglament  Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost 

B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre de 2002)  i en especial la Instrucció 
ITC.BT.09. 

-  Real Decreto 1890/2008 del 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior 
y sus Instrucciones Técnicas complementarias. 

-  Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en 
determinats límits de tensió. Reial Decret 7/1.988, de 8 de gener del Ministeri 
d'Indústria i Energia (BOE 14-1-88). Ordre de 6-6-89 del Ministeri d'Indústria i 
Energia (BOE 21-6-89). Reial Decret 154/1.995, de 3 de febrer (BOE 3-3-95. 
Correcció d’errades BOE 22-3-95). Resolució de 24-10-95 de la Direcció 
General de Qualitat i Seguretat Industrial (BOE 17-11-95). Resolució de 20-3-
96 de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial (BOE 6-4-96). 
Resolució de 11-6-98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (BOE 13-7-98). Resolució de 19-11-01 de la Direcció General de 
Política Tecnològica (BOE 11-12-01). Resolució de 14-10-02 de la Direcció 
General de Política Tecnològica (BOE 5-11-02). Resolució de 7-10-05 de la 
Direcció General de Desenvolupament  Industrial (BOE 10-11-05). 

-   Implantació del Document de Qualificació Empresarial per a Instal·ladors. 
Ordre de 25-10-1.979 del Ministeri d'Indústria i Energia. Electricitat (BOE 5-
11-79). Resolució de 6-3-1.980 de la Direcció General de la Energia (BOE 21-
3-80). 

-   Dimensionament de canelobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre 
(BOE 24-1-86. Correcció d’errades BOE 19-3-86). Ordre de 11 de juliol de 
1.986 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-7-86). Reial Decret 
401/1.989, de 18 d’abril (BOE 26-4-89). Ordre de 12 de juny de 1.989 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 7-7-86). Ordre de 16 de maig de 1.989 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 15-7-89).  

 
Disposicions de la Generalitat de Catalunya electricitat i enllumenat públic 

 
-  Procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Decret 

DIE 351/1.987, de 23-11. (DOGC 28-12-87). 
-  Decret 363/2004 de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu 

per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
-  Regulació del procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per 

a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la 
intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. 
Ordre DIE de 14-5-1.987. (DGGC 12-8-87). Resolució DGSQI, de 4-11-1.988. 
(DOGC 30-12-1.988). 

-  Butlletí de les Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGI i M. de 17-7-1-984. 
(DOGC 10-11-84) 

-  Model del Butlletí d'Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGSQI, de 23-12-
1.988. (DOGC 30-1-89). 

-  Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, relativa a instal·lacions d'enllumenat públic. (DOGC 5-6-89). 

-  Control d'Instal·lacions i d'empreses instal·ladores elèctriques per les Entitats 
d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. Protocol de lDGSQI de 16-
11-1987.  

-  Legislació aplicable a bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de 
trànsit. "Especificaciones Técnicas de Candelabros Metálicos" i la seva 
homologació per el MIE (R.D. 2642/85, R.D. 401/89, O.M. de 16.05.89, O.M. 
de 16.05.89, O.M. de 16.05.89). 

-  Dimensionament de canelobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre 
(BOE 24-1-86. Correcció d’errades BOE 19-3-86). Ordre de 11 de juliol de 
1.986 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-7-86). Reial Decret 
401/1.989, de 18 d’abril (BOE 26-4-89). Ordre de 12 de juny de 1.989 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 7-7-86). Ordre de 16 de maig de 1.989 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 15-7-89). 

 
 

 També es respectarà allò disposat per la Generalitat de Catalunya i de l’Estat Espanyol en matèria 
d’accessibilitat,  impacte ambiental, concretament per: 

 
- VIV Ordre VIV/561/2010, de l’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. (BOE Núm. 61 de l’11 de març de 
2010). 

- BA Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya de “Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres 
Arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol de 
1994. 

- BA Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre 
de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques”, i 
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat (DOGC núm. 2043 de 28 d’abril de 1995). 

- IA Avaluació de l’Impacte ambiental, Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte 
ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988 

- PCI Es respectarà també allò disposat per la Generalitat de Catalunya en el decret 
241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis. 

 
 Finalment l’execució de les obres respectarà allò disposat pel: 
 

-  Decret 201/1994 de 26 de juliol del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya de “Regulador dels Enderrocs i altres Residus de la 
Construcció”. 

 
 
1.1.7 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA PROJECTADA 
 
1.1.7.1  Fases i subfases d’obra 
 
 No cal executar l’obra per fases i subfases. Es pot escometre tot l’obra d’una tacada.  
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1.1.7.2  Senyalització provisional 
 
 Abans de començar els enderrocs s’haurà de senyalitzar convenientment les obres de manera que 
es pugui executar-les amb seguretat. 
   
1.1.7.3  Enderrocs 
  
 Hi ha previst el tall de l’aglomerat a tot el llarg de la nova pavimentació per poder-hi encaixar 
l’aglomerat del paviment de la parada d’autobús. Una vegada tallat es fresarà la franja estreta d’un metre 
d’aglomerat sobrera del tall i s’enderrocarà l’aglomerat que queda cap endins de la zona de la parada. 
 Hi ha previst l’enderroc de la vorera de llambordes existent en una franja per poder-hi instal·lar la 
instal·lació de semàfors i enllumenat públic. 
 I en general se’n retiraran tots els elements urbans no concordants amb l’obra a construir, com 
poden ser: senyals, fites, arbres, etc. 
  
1.1.7.4  Moviment de terres 
 
 S’excavarà la zona de la parada d’autobús en aquesta no hi ha previst reblert de terres. 
 Totes les explanacions seran amb sòl seleccionat segons PG-3 compactat al 95 % o bé amb tot-u 
tipus ZA-25 depenent dels casos. 
 Els altres moviments de terres seran conseqüència dels nous serveis, enllumenat i xarxa de reg. 
 
 Esplanada millorada 
 

En principi no s’hi detecten zones que s’hagi d’estendre esplanada millorada però quan es doni el 
cas se seguirà el següent: 

Donat que s’està actuant sobre uns vials i carreteres existents s’aconsella aprofitar al màxim 
l’esplanada existent. En el casos que calgués substituir el material que aparegui per una inesperada mala 
qualitat aquest se substituirà per una esplanada del tipus E1 amb 45 cm de sòl seleccionat, dividit aquesta 
en dues formacions: la primera amb 30 cm de sòl seleccionat i la segona de 14 cm de tot-u artificial tipus 
ZA-25. Aquesta última necessària per al refí i anivellació de la base per al formigó (aquesta última ja 
apareix als quadres anteriors). 

En els llocs més profunds que el que li correspondria a l’esplanada millorada on es detectés que la 
qualitat del terreny subjacent no tingués la qualitat mínima de sòl tolerable se’l sanejarà substituint-lo per 
sòl tolerable extret de la pròpia obra (si això fos possible) o bé d’aportació.  

La compactació del nucli del fonament i nucli de terraplè serà l’adient per tal que el CBR obtingut 
per a aquesta compactació sigui com a mínim de 3. 
 

1.1.7.5  Pavimentació 
 
 La seccions tipus geomètriques i de materials de cadascuna de les voreres seran: 
 
 FRESAT DE LA CALÇADA  
Reposició calçada (dreta segons avanç perfils) 1,00 m
Fresat de l’aglomerat (espessor = 8 cm) 1.00 m

Reg d’adherència ECR-1 
Capes aglomerat D-12  0.04 m
Reg d’adherència ECR-1 
Capes aglomerat D-12  0.04 m

 
 VORERA DE LLAMBORDES 
Esbrossada i neteja 
Reblert amb sòl seleccionat  
Formació de vorera 
Vorada P1 
Tot-u ZA-25  0.30 m
Formigó HM-20/B/10/I 0.15 m
Morter de ciment M-450 0.03 m
Llamborda trapezoïdal 35/18x20 cm 0.08 m
Vorada P1 
Talús desmunt/terraplè (esquerre segons avanç 
perfils) H=2/V=1

Reperfilat terres i reblert sòl seleccionat 
 
 PAVIMENT PARADA AUTOBÚS 
Esbrossada i neteja 
Tot-u ZA-25  0.15 m
Formigó HNE-15/B/20 0.20 m
Reg d’adherència ECR-1 
Capes aglomerat D-12  0.04 m
Reg d’adherència ECR-1 
Capes aglomerat D-12  0.04 m

 
  
1.1.7.6  Encintat 
 
 L’encintat sols s’executarà per fer de mestres per l’estesa del formigó de les voreres i aglomerat de 
la parada d’autobús aquestes seran de vorada prefabricada de formigó del tipus P1 de dimensions 8 x 20 
cm sobre formigó de 34 cm d’espessor. 
 Tots els formigons de base de les peces són del tipus HM-20/P/20/I i el morter de rejuntat serà del 
tipus M-450. 
 Als plànols s’especifica més detalladament les característiques geomètriques i mecàniques de totes 
aquestes peces. 
  
 

1.1.7.7  Senyalització vertical 
 
 Senyalització vertical normativa de trànsit 
 
 La senyalització vertical es farà mitjançant discs indicadors d’acer galvanitzat de dimensions 900 
mm pels circulars, 1350 mm pels triangulars i  900 mm pels quadrats. Tots els senyals seran reflectants 
nivell 1 (nivell EG). Els suports seran tubulars d’acer galvanitzat els quals en general aniran amb dau de 
formigó al terra. 
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 Senyalització horitzontal 
 
 La senyalització horitzontal es farà mitjançant pintura blanca acrílica amb microesferes. 
 
 
1.1.7.8  Proteccions 
 
 Protecció calçada 
 
 No hi ha previst instal·lar proteccions de vialitat 
 
 
1.1.7.9  Mobiliari urbà 
 
 Es col·locaran papereres circulars trabucables del tipus PA-600 (Benito o equivalent)  
 
 
1.1.7.10 Sanejament 
  
 Esquema de disseny de la xarxa 
  
 A la zona de la parada d’autobús s’hi construiran reixes interceptores que abocaran a nous pous de 
registre sobre la xarxa existent. 
 Al cul de sac del carrer de la Puigllançada s’hi instal·larà també dues reixes interceptores. 
  
 Xarxa de clavegueram  
 
 La xarxa prevista en el present projecte és del tipus pluvial. No hi ha previst recollir aigües 
residuals. 
 
 Primària 
 
 Es denomina xarxa primària a aquella que connecta els pous de registre i aboca a altres xarxes de 
més dimensió. En el nostre cas no hi ha xarxes primàries noves.  
 
 Secundària 
 
 Es denomina xarxa secundària aquella que connecta la xarxa primària amb els embornals, reixes 
interceptores, escomeses a parcel·les, escomeses de pous de cunetes, etc... En el nostre cas considerarem 
totes les xarxes que executem com xarxes secundàries. 
 El diàmetre normal per a aquesta xarxa és en general el de 315 de diàmetre exterior el qual 
correspon a 271 mm de diàmetre interior per a totes les xarxes que connecten directament a la xarxa 
primària existent. 
 En els casos en què la xarxa presenti més de 5 metres, o bé menys d’un metre, de terres sobre la 
clau del tub se’l reforçarà amb formigó en la seva part superior (de mig tub cap amunt) quan estigui en 
calçada. Pel cas de vorera que és el nostre cas no és necessari formigonar-la. 
 
 Moviment de terres 

 
 Es distingiran diferents tipus d’excavació en rasa en funció del tipus d’excavació (a mà o a 
màquina) o de la seva amplada (fins a 80 cm per exemple la xarxa secundària (embornals, etc..) i superior 
a 80 cm per a la xarxa primària (canonades grans i pous de registre)). 
 En el lloc en què ho requereixi s’estintolarà i estrebarà la paret de l’excavació amb posts i muntants 
de fusta o metàl·lics. El reblert de rases es farà amb sòl seleccionat segons PG-3 la part de sobre del tub i 
amb sauló garbellat en la part inferior del tub. En els trams molts superficials o molt profunds el tub es 
cobrirà amb una capa de formigó lleugerament armat HA-25/B/10/IIa tal com s’ha esmentat en l’apartat 
anterior. 
 
 Canonades 
 
 Les canonades de la xarxa secundària que s’utilitzaran seran les de polietilè d’alta densitat, PE-80, 
amb la paret estructurada alveolar de resistència circumferencial  mínima de 8 KN/m2 del tipus Ecopal de 
Polieco, o similar, les quals es formigonaran  i armaran la seva part superior (de mig tub cap amunt) amb 
HA-25/B/10/IIa pels casos on les càrregues de trànsit d’obra o bé el pes de terres puguin malmetre la 
canonada (normalment quan hi ha menys de mig metre de recobriment de terres sobre el tub o bé quan hi 
ha més de 5 metres de terres sobre la clau del tub) tal com s’ha comentat anteriorment. Aleshores 
s’estableix com a norma per a formigonar la canonada que la clau del tub estigui a menys d’un metre 
respecte a la calçada definitiva. 
 Els entroncaments de la xarxa secundària amb la xarxa primària es faran preferentment a pou de 
registre però quan això no sigui possible s’entroncaran directament a la canonada primària existent. 
 La unió entre tubs es farà mitjançant maneguets de polietilè del mateix fabricant i juntes elàstiques 
de cautxú. Els tubs es tallaran en longituds adients (en general igual o superior a 3 metres) per tal de 
permetre la correcta col·locació de l’estintolament. 
 
 Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa 
 
 En el cas que s’hagin de construir pous de registre aquests seran: 
 
            Denominats petits, per a canonades de diàmetre exterior fins a 800 mm diàmetre exterior es 
construiran “in situ” i aniran construïts amb solera de formigó HM-30/B/10/I+Qa  amb forma hidràulica 
de mitja canya i parets de 15 cm de maó massís de 29 x 14 x 5/6 cm i dimensió mínima interior de 90 cm. 
Les parets aniran arrebossades per dins amb morter M-600. En el cas que hi hagi ressalt de més de 30 cm 
entre els tubs d’entrada i sortida el pou es construirà amb una solera amb pendent protegida amb 
llambordes granítiques.  
 Els marcs i les tapes del pous de registres seran de pas lliure de 60 cm de fosa dúctil del tipus Solo 
de Norinco, o equivalent, per a una càrrega de ruptura de 40 tones. Estaran totalment mecanitzades i amb 
junta de neoprè. Seran de marc rodó o quadrat depenent de la geometria del pou (rodó o quadrat). 
 Els embornals seran de formigó prefabricat construïts amb base d’embornals amb recrescut o bé 
amb peces prefabricades o bé amb maó massís. La reixa serà del tipus Delta 80 de Benito SA (o 
equivalent) de fosa dúctil de dimensions 860 x 285 x 100 mm. 
 Les pous de les reixes interceptores seran d’obra de fàbrica sobre base de formigó i seran sifònics 
mitjançant mecanisme metàl·lic d’acer galvanitzat pels casos que es connecten a xarxes primàries 
unitàries. 
 
 Altres tronetes auxiliars seran de maó massís de 29 x 14 x 5/6 cm i dimensió mínima interior de 40 
cm. Les parets aniran arrebossades per dins amb morter M-600. La tapa serà de formigó HA-
30/B/10/IIa+Qa pel cas de les no registrables i de tapa de fosa dúctil per les registrables. 
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 Reixes interceptores en calçada: 
 
 Seran també de fàbrica de maó maó massís 29 x 14 x 5/6 cm  de 15 cm de paret de dimensions 
interiors 0.405 x 0.95 m 
 Les reixes interceptores seran del tipus Barcino (Norinco, o equivalent) de fosa dúctil de 
dimensions 1030 x 528 mm. 
 
1.1.7.9  Enllumenat públic      
 
 Esquema del disseny 
  

Les actuacions referents a l’enllumenat públic es realitzaran repartides en tres fases d’ execució de 
la obra. 

Durant la fase II  i  la fase III s’instal·larà nou enllumenat al camí de vianants que es realitzarà a la 
part Nord de la carretera BV-2041 i al camí de vianants que comunicarà aquesta carretera i la C-535. Els 
tubs que contindran el cablejat de la instal·lació aniran per sota de les peces del camí de vianants 
formigonats. El cablejat de terra serà cable de 1x16mm2 recobert de color verd i groc col·locat per dintre 
del tub. Tots els punts de llum estaran connectats equipotencialment. Cadascun tindrà la seva pròpia placa 
de terra. 

Aquesta nova línia es connectarà a una sortida nova del quadre existent situat a l’avinguda 
Beguins.  

Durant la execució de la fase I es realitzarà la obra civil necessària per tal de poder fer la estesa del 
cablejat d’aquesta nova línia. La estesa es realitzarà quan es realitzi la instal·lació d’enllumenat, es a dir, 
en les fases II i III.  

Durant la fase II es col·locaran dos punts de llum nous per tal de il·luminar la parada de autobús. 
Aquests punts de llum aniran connectats a la última llumenera que hi ha al passeig de l’avinguda Torres 
Vilaró.  

En la fase I es realitzarà la obra civil necessària per tal de alimentar elèctricament el futur 
regulador de trànsit (només es realitzarà el seu pedestal) amb una sortida nova des de el quadre de 
enllumenat públic situat a l’avinguda Beguins. Es col·locarà un tub de polietilè retilculat des de l’armari 
d’EP fins a la entrada del pedestal del regulador de trànsit per que quan es decideixi fer la instal·lació 
semafòrica no sigui necessari aixecar cap paviment. 
 La obra civil que es realitzarà en la fase I consta de una rasa des de l’armari situat a l’avinguda 
Beguins fins al pas de vianants de la rotonda. Aquesta rasa contindrà 4 tubs de diàmetre 90mm i cable de 
coure nu de 1x35mm2 (xarxa de terres). Això vol dir que s’haurà de fer rasa tant en zona de vorera nova 
com en zona de vorera existent pavimentada. També s’haurà de fer rasa en calçada. Els passos de calçada 
aniran formigonats. També es col·locaran les arquetes necessàries de 40x40cm interior i de 60x60cm 
interior segons plànol de planta d’enllumenat públic.  
 En la fase I es realitzarà el trasllat de tres punts de llum existents per tal de deixar el camí de 
vianants lliure de objectes i s’instal·larà un nou punt de llum per tal de millorar la uniformitat d’aquest 
camí.  
 Durant a execució de la fase I també es realitzarà una nova bancada per l’armari d’enllumenat 
degut a que es necessari per comunicar els nous tubulars amb les sortides del propi armari. 

Tots els punts de llum aniran connectats a terra i es connectaran entre ells equipotencialment. 
Per a l’esquema del disseny s’ha tingut en compte el que estableix al Real Decret 1890/2008 del 14 

de novembre pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en les seves instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementaries, tenint en compte també la zona 
en què es troba el carrer, el traçat del carrer i l’activitat de la zona. També s’ha tingut en compte el 
document número 61 publicat en el BOE el 11 de març del 2010 on es defineixen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

 En aquest sentit s’ha previst un nivell d’il·luminació mínim en el camí dissenyat de 20 lux i una 
uniformitat mínima de 0,40.  
 A l’avinguda de Torres Vilaró hi ha columnes sense llumenera. Durant la fase III es realitzarà la 
seva instal·lació. Aquestes columnes estan col·locades per il·luminar el vial. S’ha realitzat visita a la zona 
de projecte i s’ha comprovat que hi ha tubulars que comuniquen els diferents punts de llum i que es poden 
aprofitar per realitzar la estesa del cablejat necessari.  Es contemplen cates per si es dones en cas que hi 
hagués alguna obturació. Aquestes llumeneres es connectaran a la lluminària més propera que il·lumina la 
zona de la rotonda i que està alimentada des del quadre situat a l’avinguda Beguins. 
  
  Punts de llum 

 
El punt de llum nou que es col·locarà en la fase I serà llumenera model Visual IVF I de 150W 

Vsap de Philips o equivalent en columna troncocònica de 9m d’alçada model CSR de Sometal o 
equivalent. 

Els punts que es col·locaran en les fases II i III situats al camí de vianants seran columnes 
troncocòniques de 4m d’alçada amb projector de Leds tipus Levante Small de Cariboni o equivalent. La 
disposició dels punts de llum serà unilateral amb una interdistància de uns 15m aproximadament. 

El punt de llum col·locat a la parada de autobús en la fase III serà llumenera model Basic de Salvi 
o equivalent en columna model Micra de Salvi o equivalent per tal de donar continuïtat a la il·luminació 
de la zona, aquest punt de llum. 

Les llumeneres que es col·locaran en la fase III  a les columnes que actualment no tenen llumenera 
seran les Visual IVF I de 150W Vsap de Philips o equivalent. 
 
 Conduccions elèctriques  

 
Les línies elèctriques seran soterrades amb conductor de coure del tipus Retenax Flam F de 

PRYSMIAN o similar, de tensió nominal 0,6/1kV, fabricat segons Norma UNE 21123/2 i designació 
genèrica RVFV 0,6/1kV,  el tub de polietilè d’alta densitat de doble capa de 90 mm de diàmetre. Es posarà 
un tub per a cada línia elèctrica d’alimentació. 
   
 Passos de calçada 
 
 Tots els passos de calçada aniran formigonats (veure plànol detalls enllumenat públic) 
  
 Tronetes 
 
 Es col·locaran tronetes de 60x60cm interior a cada banda dels passos de calçada i de 40x40cm 
interior cada 40m en vorera (veure plànol planta enllumenat públic).  
 
 
 En l’annex “Enllumenat públic” es descriu i es dimensiona la instal·lació d’enllumenat públic 
prevista.  
 
 
1.1.7.12 Semaforització  
 
 Esquema del disseny 
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 Es realitzarà la obra civil necessària per tal que quan en un futur l’Ajuntament decideixi col·locar 
semàfors no sigui necessari realitzar cap tipus de aixecament de paviment ni terreny acabat d’executar en 
el present estudi. 
 
 Punts semafòrics 
 
 No es col·locaran 
 
 Rases i conduccions elèctriques 
  
 La obra civil que es realitzarà en aquesta fase es la comentada en el punt anterior (enllumenat 
públic) ja que l’alimentació del regulador de trànsit es realitzarà a partir de una nova línia independent de 
l’armari de enllumenat, es a dir, aquesta línia anirà per un dels 4 tubs que es col·locaran des de l’armari 
fins a zona de la rotonda (veure plànol planta EP i semaforització). 
 Durant la fase I no es col·locarà el regulador de trànsit però si que es realitzarà la seva bancada per 
tal de que en futures fases no s’hagi d’afectar el paviment col·locat durant la fase ja realitzada.  
 En la fase II i III es realitzarà la obra civil necessària per que en un futur l’ajuntament pugui 
realitzar la instal·lació semafòrica amb la minima afectació possible. Aquesta obra civil consistirà en la 
col·locació de dos tubs de polietilè reticulat de 90mm de diàmetre a la zona de vianats, 4 tubs formigonats 
en els passos de vianats, col·locació de les arquetes necessàries. 
 
 Passos de calçada 
 
 En els passos de calçada la instal·lació anirà formigonada segons lo descrit en el punt anterior  
 
 Tronetes 
  
 Es col·locaran tronetes de 60x60cm interior a cada banda dels passos de calçada i de 40x40cm 
interior cada 40m en vorera (veure plànol planta enllumenat públic). 
 
 
1.1.7.13 Serveis Afectats  
 

Es preveu l’afectació només de la instal·lació de enllumenat públic. Com a previsió, es realitzarà la 
obra civil necessària per la possible futura instal·lació semafòrica. 

Hi ha línies soterrades elèctriques de mitja tensió a la zona de obra que es realitzarà en la fase III. 
Es realitzaran cates per la seva col·locació i es protegiran mitjançant planxes d’acer de 8mm de gruix 
col·locades a sobre de la seva traça i es col·locarà una capa de formigó de 15cm de gruix. 

 En l’annex “Serveis existents i afectats” es descriuen les instal·lacions de servei existents i llurs 
propostes de modificació.  
 
 
1.1.7.14 Seguretat i salut 
 
 En l’estudi s’han previst una sèrie de partides per a la seguretat i salut les que creiem seran 
necessàries pel desenvolupament de l’obra.  
 

1.1.7.15 Gestió de residus 

 En l’estudi de la Gestió de Residus s’han previst  una sèrie de partides per a la gestió de residus 
que creiem seran necessàries pel desenvolupament de l’obra. 
 
 
1.1.  8  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 Per a la confecció dels costos directes de cadascun dels preus unitaris d’aquest projecte s’han 
utilitzat els preus unitaris del banc de preus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’any 2014. Pels 
preus unitaris no existents en l’anterior banc s’ha utilitzat els preus de mercat per als costos dels materials 
i maquinària per cas que ni hi siguin a l’anterior. 
 Sobres aquests preus unitaris se’ls ha afegit un percentatge d’un 2.5 % de despeses auxiliars en la 
mà d’obra per tal d’obtenir els preus unitaris finals. 
 No s’ha aplicat cap coeficient per a despeses indirectes sobre els preus unitaris del projecte. 
  
 S’han inclòs una sèrie de partides alçades d’abonament íntegre, i que són: 
 
 * No n’hi ha cap 
 
 S’han inclòs una sèrie de partides alçades a justificar d’import d’execució material, i que són: 
 
 * No n’hi ha cap 
 
 
1.1.  9  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULAR 
 
 Per a totes les obres que s’hagin d’executar es compliran les prescripcions que s’estableix al Plec 
de Condicions Tècniques Particulars del projecte executiu juntament amb la descripció dels preus unitaris. 
 
 Per a l’elaboració del Plec de Condicions Tècniques Particulars s’han utilitzar bàsicament el: 
 
 * Pliego de Prescripcions Tècnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes, PG-3, de la 
Dirección General de Carreteas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 * Normes particulars de les companyies de serveis. 
 
 Per altra banda, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest projecte ser citen altres 
disposicions que el complementen. 
 
 
1.1. 10  ALTRES ADMINISTRACIONS. AUTORITZACIONS 
 
Per al projecte i per al desenvolupament de les obres s’haurà de sol·licitar autorització a: 
 

* Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya pels treballs a la Ronda 
Urbana de Begues  

 (Sols per les Fases I i II) 
 * Diputació de Barcelona pels treballs a la BV-2041  
  (Sols per a les Fases II i III) 
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1.1. 11  EXPROPIACIONS I OCUPACIONS 
 
 Amb l’execució de les obres incloses dins del present projecte executiu s’hi detecten les següents 
finques: 
 
 3/ Ref. Cadastral: 1059021DF1715N0001QF (Av. Torres Vilaró) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 4/ Ref. Cadastral: 1059020DF1715N0001GF (Av. Torres Vilaró) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 5/ Ref. Cadastral: 1059005DF1715N0001EF (BV-2041 – zona parades bus) 
  Propietari: La Roca-2020, SL. Av. Jaume I, 95 08226 TERRRASSA 
 
 7/ Ref. Cadastral: 0759302DF1705N0001AP (BV-2041 – zona parades bus) 
  Propietari: Altisenc Serra Edita-Isabel. C/ Faisa, 19 08191 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
 
 Aquestes finques no ocupen cap espai de l’àmbit de l’obra prevista per tant no s’hi preveu cap 
expropiació.  
 
 La resta de finques afectades són de titularitat pública. 
 
 A l’annex 1.2.5 “Informació urbanística, afectacions i expropiacions” es descriuen les 
expropiacions i/o ocupacions. 
 
  
1.1. 12  TERMINI DE LES OBRES 
 
 El termini màxim previst per a aquesta obra és els següent: 1 mes 
 El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de la Recepció de la Obra. En qualsevol cas 
persistirà la responsabilitat desenal de l’Adjudicatari. 
 Transcorregut el termini de garantia es procedirà al retorn de la fiança. 
 A l’annex 1.2.6 “Pla d’Obra” es mostren les activitats de l’obra. 
 
 
1.1.13  CONTROL DE QUALITAT 
 
 El control de qualitat anirà à a càrrec del Contractista fins a un màxim de l’1.5 per cent del 
pressupost d’execució material del present projecte. La Direcció Facultativa establirà un Pla de Control de 
Qualitat específic per a aquesta obra. 
 
 
1.1.14  SEGURETAT I SALUT 
 

 El present projecte, en el seu annex 1.2.8 “Estudi de Seguretat i Salut”, s’inclou l’Estudi de 
Seguretat i Salut on s’estableixin les mesures mínimes necessàries per assegurar la Seguretat i 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 
Reials Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en què s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 
 
1.1.15  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 El present projecte, en el seu annex 1.2.9 “Estudi de Gestió de Residus”, s’inclou l’Estudi de 
Gestió de Residus on s’estableixin les mesures mínimes necessàries per assegurar l’aprofitament, 
tractament i eliminació dels materials i residus de l’obra. Durant l’execució de les obres, aquest ha de 
servir per a dornar a l’empresa adjudicatària de l’obra les directrius mínimes per a portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la gestió de residus, d’acord al Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual 
es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició a les obres. 
 
 
1.1.16  PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 
 
 D’acord amb la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, el límit per exigir classificació del Contractista d'obres és de 500.000€ (+ IVA) no és 
necessari exigir la classificació al Contractista adjudicatari. 
  
  
1.1.17  CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA DE PRODUCTE PER ACTIVITATS (CPA) 
 
 Els treballs relacionats al present projecte s’identifiquen amb el codi de la “Classificació estadística 
de productes per activitats (CPA)) de la CEE 42.11.20, corresponent a “Trabajos de construcción de 
autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones, y de pistas de aeropuertos”. 
 
 
1.1.18  REVISIÓ DE PREUS 
 
 D’acord amb la Ley 30/07 de 30 d’octubre de 2007 de contractes del sector públic, Título III 
artículo 77, tindrà lloc la revisió de preus quan el contracte s’hagués executat com a mínim el 20 % de 
l’import i haguessin transcorregut 12 mesos des de la seva adjudicació. 
 Donat que el termini d’execució de les obres més el termini entre l’adjudicació i la signatura de 
l’Acta de Replanteig de les obres és inferior a 12 mesos no resulta necessari revisar els preus unitaris de 
l’obra. 
 
 
1.1.19 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE EXECUTIU 
 
 

Document Núm. 1 MEMÒRIA 
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ÍNDEX 

 
1.1.  1  Antecedents 
1.1.  2  Objecte del present projecte executiu 
1.1.  3  Situació i àmbit d’actuació 
1.1.  4  Planejament urbanístic vigent 
1.1.  5  Informació topogràfica 
1.1.  6  Bases del projecte 
1.1.  7  Descripció de l’obra projectada 
1.1.  7.  1  Fases i subfases d’obra 
1.1.  7.  2  Senyalització provisional 
1.1.  7.  3  Enderrocs 
1.1.  7.  4  Moviment de terres 
1.1.  7.  5  Pavimentació 
1.1.  7.  6  Encintat 
1.1.  7.  7  Senyalització viària 
1.1.  7.  8  Proteccions viàries 
1.1.  7.  9  Mobiliari urbà 
1.1.  7.10  Sanejament 
1.1.  7.11  Enllumenat públic 
1.1.  7.12  Semaforització 
1.1.  7.13  Serveis afectats i nova instal·lació 
1.1.  7.14  Seguretat i salut 
1.1.  7.15  Gestió de residus 
1.1.  8  Justificació de preus 
1.1.  9  Plec de Condicions Tècniques 
1.1.10  Altres Administracions. Autoritzacions 
1.1.11  Expropiacions i ocupacions 
1.1.12  Termini de les obres 
1.1.13  Control de qualitat 
1.1.14  Seguretat i salut 
1.1.15  Gestió de residus 
1.1.16  Proposta de classificació del Contractista 
1.1.17  Classificació estadística de producte per activitats (CPA) 
1.1.18  Revisió de preus 
1.1.19   Documents de què consta el present estudi previ 
1.1.20  Equip redactor i organigrama 
1.1.21  Pressupost 
1.1.22  Justificació d’obra completa 
1.1.23  Conclusió 

 
1.2  ANNEXOS 

 
1.2.  1  Informació fotogràfica 
1.2.  2  Serveis existents i afectats 
1.2.  3  Pavimentació 
1.2.  4  Enllumenat públic i semaforització 
1.2.  5  Informació urbanística, afectacions i expropiacions 
1.2.  6  Pla d’obra 
1.2.  7  Justificació de preus 

1.2.  8  Estudi seguretat i salut 
1.2.  9  Estudi gestió residus 
1.2.10  Aspectes ambientals 
1.2.11  Resum característiques projecte 
1.2.12   Pressupost coneixement Administració 

 
 
 

Document Núm. 2 PLÀNOLS 
   
Nº Fulls TÍTOL 
1 1 SITUACIÓ I ÍNDEX DE PLÀNOLS 
2 1 EMPLAÇAMENT  
3  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

3.1 1         PLANTA   
3.2 1         PLAFONS    
4 2 PLANTA TOPOGRÀFICA 
5 2 PLANTA ENDERROCS 
6 1 PLANTA GEOMÈTRICA I DE PERFILS 
7 1 PERFILS LONGITUDINALS 
8 1 PERFILS TRANSVERSALS 
9 2 PLANTA PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 
10 3 DETALLS PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 
11 1 PLANTA SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 
12 2 DETALLS SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 

12.1 2          SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
12.2 1          SENYALITZACIÓ VERTICAL D’ACER 
12.3 1          BARRERA DOBLE ONA 
13 1 PLANTA SANEJAMENT 
14  DETALLS SANEJAMENT 

14.1 2           RASES I CANONADES 
14.2 5           OBRES DE FÀBRICA 
14.3 2           FONERIA 
15 2 PLANTA ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFORITZACIÓ 
16 4 DETALLS ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFORITZACIÓ 
17  PLANTA SERVEIS EXISTENTS 

17.1 2           XARXA TELÈFONS (TELEFÓNICA SA) 
17.2 2           XARXA ELÈCTRICA (ENDESA) 
17.3 1           XARXA AIGUA POTABLE (AGBAR SA) 
18 1 PLANTA SERVEIS MODIFICATS 
19 1 DETALLS SERVEIS MODIFICATS 
20 1 PLANTA PLANEJAMENT I AFECTACIONS 

 
 

Document Núm. 3 PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 Part Prèvia  Prescripcions Tècniques Generals 
 Part I   Introducció i generalitats 
 Part III   Explanacions 
 Part IV  Drenatge 
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 Part V   Ferms 
 Part VI  Ponts i altres estructures 

Part VII  Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres i 
enllumenat públic 

 Part IX  Mobiliari Urbà 
 Part X   Serveis Modificats 
 Part XI  Gestió de Residus 
 
 

Document Núm. 4 PRESSUPOST 
 
 Amidaments 
 Quadre de Preus Nº 1 
 Quadre de Preus Nº 2 
 Pressuposts Parcials 
 Pressupost General 
 
 
 
1.1.20   EQUIP REDACTOR I ORGANIGRAMA 
 
 Equip redactor 
 
 Aquest projecte ha estat redactat per: 
 

Autor de l’estudi: Sr. Joaquim Ventura i Torres, com autor del projecte, Enginyer de 
Camins, Canals i Ports. Cap de Secció. 

Col·laboradors: Sr. Álvaro Sainz Rastrilla, Enginyer Camins, Canals i Ports  
 Sra. Sara Arguedas Martínez, Enginyer Tècnic en Electricitat 
 Sr. Jordi Giralt Pérez, Delineant 
 Sr. Josep Antonio Marsan Álvarez, Delineant 
  

 Tots personal de la Direcció de Serveis Tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Serveis de 
projectes i obres II  
 
 Organigrama 
  
 L’organigrama del Departament de la Direcció de Serveis Tècnics de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en la data de la redacció del present projecte ha estat: 
  
 Cap:     Sr. Albert Gassull Bustamante 
 Director de l’Espai Públic:  Sr. Xavier Segura Grau 
 
 
1.1.21  PRESSUPOST 
 
  En l’annex 1.2.12  “Pressupost per a coneixement de l’Administració” en el pressupost d’execució 
per contracte s’hi inclouen les despeses orientatives d’altres despeses necessàries pel desenvolupament de 
l’obra. 

Ascendeix el pressupost d’execució material de les obres  a la quantitat de (88.444,92 €) vuitanta-
vuit mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb noranta-dos cèntims 

Aplicades les despeses generales, benefici industrial i l’IVA ascendeix el pressupost d’execució per 
contracte de les obres previstes en aquest projecte a la quantitat de (88.444,92 €) vuitanta-vuit mil 
quatre-cents quaranta-quatre euros amb noranta-dos cèntims 
 

1.1.23  CONCLUSIÓ 
 
 Es considera suficient amb tot el que s’exposa en la present Memòria i els seus Annexos, així com 
amb la resta de documents d’aquest projecte, per a la completa definició dels treballs necessaris per a la 
correcta realització de l’obra projectada, per a la qual cosa es procedeix a la seva signatura i tancament. 
          

Barcelona, abril 2014 
 

 
 

  Sgt.: Joaquim VENTURA i TORRES 
  Cap de Secció 
   Espai Públic AMB 
  Enginyer de Camins, C. i P. 
  Núm. Col·legiat: 9.804 
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ANNEX 1.2.2 SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS 
 

 
1.2.2.1. ÍNDEX 
 

1.2.2.2.  OBJECTE 1 

1.2.2.3.  SERVEIS EXISTENTS 1 

1.2.2.4.  SERVEIS AFECTATS 4 

1.2.2.5.  PRESCRIPCIONS REGLAMENTARIES 4 
 

 

1.2.2.2. OBJECTE 

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques 
tècniques de les instal·lacions de serveis existents, els serveis afectats i la previsió de canalitzacions per a 
instal·lacions futures a la rotonda de Cal Vidu i voltants al T.M. de Begues 

1.2.2.3. SERVEIS EXISTENTS 

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del projecte, han 
estat els següents: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats per les actuacions 
proposades en el projecte.  

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la 
localització, identificació i caracterització dels serveis existents que poden quedar afectats. 

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis existents 
identificant la tipologia i a quina companyia pertanyen. 
Abans del començament de les obres, el Contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a 
la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si és necessari, donat que la 
informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 

Relació d’instal·lacions de serveis existents  

Xarxa Companyies 
 
Serveis existents 

Elèctrica Endesa 

Hi ha línies de MT soterrades de 
25kV i de BT soterrades de 380V 
(Fase II i III) 

Aigua potable Agbar 
Hi ha una canonada de 300mm de 
diàmetre soterrada (Fase II i III) 

Comunicacions Telefonica SA 
Hi ha canalitzacions soterrades de 6 
tubulars de PVC (Fase I, II i III). 

Sanejament Ajuntament 
 

Enllumenat Públic Ajuntament 
Hi ha enllumenat existent a la zona 
de projecte 

 
 
 
En el àmbit de l’obra del present projecte s’hi ha detectat els següents serveis existents: 

• Xarxa elèctrica 

Endesa  

Aquesta empresa posseeix xarxa de serveis de mitja i baixa tensió en aquesta zona: 
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Mitja tensió  

Soterrades 

Hi ha línies de MT soterrades al final de l’àmbit de projecte a l’Avinguda Torres Vilaró, a la vorera 
Nord. Les línies son de 25kV (Fase II i III).  

Aèries 

No hi ha res vora l’àmbit de projecte. 

Baixa tensió 

Soterrades 
Hi ha línies de MT soterrades al final de l’àmbit de projecte a l’Avinguda Torres Vilaró, a la vorera 
Nord. La línia és de 380V (Fase II i III). No es preveu la seva afectació, encara que es protegiran 
col·locant planxes metàl·liques per sobre del seu traçat 

Aèries 
No hi ha res vora l’àmbit de projecte. 

• Xarxa aigua potable 

Agbar 
Aquesta empresa posseeix xarxa al final de l’àmbit de projecte a l’Avinguda Torres Vilaró, realitzant un 
creuament de calçada. La canonada es de 300mm de diàmetre (Fase II i III). 

• Xarxa de comunicacions 

Telefònica SA 
Aquesta empresa posseeix una xarxa soterrada amb 6 tubs que discorren per la vorera Nord de 
l’Avinguda Torres Vilaró i creuen la calçada de la carretera BV-2411 i del camí de les Planes fins arribar 
a la vorera Est d’aquest últim carrer. (Fase I, II i III). 
No hi ha instal·lació aèria 
 

• Xarxa enllumenat públic 

Ajuntament 
Hi ha xarxa d’enllumenat existent en tot l’àmbit de la rotonda.  La línia de distribució és soterrada. Els 
punts de llum són columnes troncocòniques de 9m d’alçada amb lluminària model IVA1-VS de 150W 
de Vsap.  El quadre es troba situat al camí de les Planes. El manteniment d’aquest quadre el porta 
l’empresa Citelum. A l’avinguda Torres Vilaró hi ha col·locats suports sense llumenera. Aquests no es 
troben connectats a cap armari encara que hi ha tubulars que comuniquen els punts de llum entre ells.  

Documentació utilitzada 

Cartes de petició 

A continuació s’adjunten les cartes de petició de serveis de les companyies que s’han sol·licitat via carta 
o web. Als plànols de projecte estan aquests serveis dibuixats. 
S’ha demanat via correu ordinari a les companyies Localret i ACA, via mail a l’Ajuntament, Ilerdagas, 
Citelum i Orange i via web a Telefonica, Endesa, Gas Natural, Emssa i Agbar. 
 
  



1

Arguedas Martinez, Sara

De: Arguedas Martinez, Sara
Enviado el: lunes, 03 de junio de 2013 8:56
Para: 'Josep Marcé i Condeminas (marcecjsp@begues.cat)'
CC: Villasur Millan, Carles
Asunto: Petició serveis. Rotonda Cal Vidu. Begues
Datos adjuntos: CAL VIDU.pdf

Benvolgut/da   

�

Des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB s’està treballant en la redacció del projecte “Vorera BV-2041, 
rotonda Cal Vidu”  T.M. de Begues 

A efectes d’obtenir informació referent a totes les instal·lacions de serveis existents a la zona afectada per aquest 
projecte, segons la informació de què disposem, hem demanat l’oportuna documentació a les següents empreses: 
AGBAR, EMSSA, ENDESA, Gas Natural, Telefónica, Ono, Ilerdagas, Localret, Citelum, Orange i ACA 

Agrairem ens faci arribar documentació referent al clavegueram, la xarxa d’enllumenat i xarxa de reg (escomeses 
d’aigua existents o possibles punts de connexió d’aigua no potable per reg), contenidors soterrats, punts de càrrega 
de vehicles elèctrics o qualsevol altre instal·lació de serveis (pous, mines d’aigua,etc.) existent a la zona, així com 
altres companyies subministradores addicionals i/o a dalt no contemplades que puguin afectar en la redacció del 
projecte. 

A tal efecte, adjunt li faig arribar un plànol de la zona d’actuació, agraint que aquesta documentació ens sigui lliurada, si 
és possible, en format digital (preferentment cad, o pdf). 

 

Atentament, 

�

�

Sara Arguedas Martínez 
Eng. Tèc. Industrial 
Dept. Instal·lacions de la AMB 
Carrer 62, 16-18. Edifici A 08040 Zona Franca. Barcelona 
Telf. 93 506 94 46 (ext 2395)  
Mob: 673 13 45 11 (ext 3235) 

 
�



1

Arguedas Martinez, Sara

De: Arguedas Martinez, Sara
Enviado el: lunes, 03 de junio de 2013 8:52
Para: Villasur Millan, Carles
Asunto: Petició serveis. Rotonda Cal Vidu.  Begues
Datos adjuntos: CAL VIDU.pdf

�

Benvolgut senyor, 
 

Des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB s’està treballant en la redacció del projecte “Vorera BV-2041, 
rotonda de Cal Vidu”  T.M. de Begues 
 
A efectes d’obtenir informació referent a totes les instal·lacions de serveis existents a la zona afectada pel projecte, 
adjunt em plau fer-vos arribar un plànol de l’àmbit d’actuació, a fi efecte de què ens remetin la informació referent a les 
seves. 

 
Agrairem que aquesta documentació ens sigui lliurada preferentment en format cad, o pdf. 

 
Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres. 

 
Aprofito l’ocasió per saludar-lo/a atentament. 
�

�

Sara Arguedas Martínez 
Eng. Tèc. Industrial 
Dept. Instal·lacions de la AMB 
Carrer 62, 16-18. Edifici A 08040 Zona Franca. Barcelona 
Telf. 93 506 94 46 (ext 2395)  
Mob: 673 13 45 11 (ext 3235) 

 
�
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Respostes rebudes 

  



Ref: 201208

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/11/2013, Ref: 201208, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 201208 - 3506685 - BT, 201208 - 3506668 - AT-MT, 201208 -
3506669 - AT-MT, 201208 - 3506704 - BT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

• La futura traza de la canalización.
• La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).



En relación con su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ
DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUAS.A. (de ahora en adelante  Aguas de  Barcelona) en
la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2 
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.33.54 93.342.33.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución
de las Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona.

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2 
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.33.53 93.342.33.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”.

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías

En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:

- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona

Municipio / Distrito Zona

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 







  

Registre Mercantil de Barcelona, tom 5.486, llibre 4.788, secció 2ª, full 166, inscripció 1ª. CIF A 08-848889. 

EMPRESA METROPOLITANA DE SANEJAMENT, S.A.        
Madrazo, 50-52, 1º 2ª - Tel. 93 209 35 55 – Barcelona 08006 
 

 

Señores, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, 
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones  
gestionadas por EMSSA. Los datos contenidos en este escrito y en los planos tienen 
carácter informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros archivos 
hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de 
responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto 
de las obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

En caso de afectación, previamente habrán de solicitar la correspondiente autorización 
al Área de Medio Ambiente del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), calle 62 nº 16-
18, edificio B 6ª planta, sector A Zona Franca, 08040 Barcelona;  teléfono 93 223 51 
51; correo electrónico: guinovart@amb.cat. 

 

Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. 
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Arguedas Martinez, Sara

De: Alba Pulido [dsbl@citelum.es]
Enviado el: lunes, 03 de junio de 2013 11:57
Para: Arguedas Martinez, Sara; Villasur Millan, Carles
Asunto: Re: Petició serveis. Rotonda Cal Vidu.  Begues
Datos adjuntos: ROTONDA CAL VIDU.pdf

Alba Pulido

CITELUM IBÉRICA, S.A.

C/ Mare de Deu de Nuria, 21 D

Polígon Can Calderon

Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Tel. 93 630 41 60 / Fax. 93 630 06 41

dsbl@citelum.es

El 03/06/2013 8:51, Arguedas Martinez, Sara escribió: 

Benvolgut senyor,

Des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB s’està treballant en 
la redacció del projecte “Vorera BV-2041, rotonda de Cal Vidu”  T.M. de 
Begues

A efectes d’obtenir informació referent a totes les instal·lacions de serveis 
existents a la zona afectada pel projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un 

plànol de l’àmbit d’actuació, a fi efecte de què ens remetin la informació 
referent a les seves.

Agrairem que aquesta documentació ens sigui lliurada preferentment en 
format cad, o pdf.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb 
nosaltres.

Aprofito l’ocasió per saludar-lo/a atentament.

Sara Arguedas Martínez

08040 Zona Franca. Barcelona

La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si 
vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, 
distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i 
a més que l'esborri. Gràcies. 

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient. 

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del 
destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la 
divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la 
dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias. 

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente. 

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this 
message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in 
any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system. 

Please consider the environment before printing this email.





Arguedas Martinez, Sara

De: MAGRINA FORT, Alex [alex.magrina@orange.com]
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2013 10:22
Para: Arguedas Martinez, Sara
Asunto: RE: Petició serveis. Rotonda Cal Vidu.  Begues

Hola,  
  
Us informem que la nostra companyia Orange, NO té serveis a la zona de referència.
  
Salutacions,
  
Alex Magriñá Fort
France Telecom España
C. Garcilaso, 80 - 1ªplanta
08027 Barcelona
  
Mob:+34 607 071 165
Tel: +34 93 749 82 46

Sara Arguedas Martínez

La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no 
n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens 
ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies. 

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient. 

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no 
es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le 
agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias. 

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente. 

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in 
error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from 
your system. 

Please consider the environment before printing this email. 

DISCLAIMER: 
This message and any attachments (the message) are confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorised use or dissemination is 
prohibited. 
Messages are susceptible to alteration. France Telecom Group shall not be liable for the message if altered, changed or falsified. 
If you are not the intended addressee of this message, please cancel it immediately and inform the sender. 

Este mensaje y sus ficheros adjuntos (el mensaje) son confidenciales y van dirigidos exclusivamente a su/s destinatario/os. Cualquier divulgación o uso no 
autorizado del mismo queda prohibido. 
Los mensajes son susceptibles de alteración. El Grupo France Telecom no se hace responsable del mensaje en caso de alteración, modificación o 
falsificación del mismo. 
Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo de forma inmediata y notifíquelo al remitente.
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1.2.2.4. SERVEIS AFECTATS 

No es preveu l’afectació de cap servei, tot i això, en el decurs dels treballs existeix la possibilitat 
d’afectar les següents instal·lacions: 

- Línies soterrades de baixa o mitja tensió de l’empresa Fecsa-Endesa. 

- Canonades d’aigua potable de distribució de l’empresa Agbar SA. 

- Línies de telèfons soterrades de l’empresa Telefònica SA. 

- Xarxa de clavegueram. 
 
En les zones on hi hagi instal·lació elèctrica de MT soterrada es protegirà mitjançant planxes 
metàl·liques. 
En aquest cas, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent per a que realitzi l’obra 
necessària. 
En el àmbit de l’obra del present projecte queden afectats els següents serveis: 

Relació d’afectacions i propostes de solució 

Xarxa Companyies Afectacions 
 
Propostes de solució 

Semàfors Ajuntament 

Es  realitzarà la obra civil 
necessària per tal de no 
afectar la zona en cas de 
futura instal·lació  

 
Col·locació de dos tubs de 
110mm soterrats 

Enllumenat 
Públic Ajuntament 

Nou enllumenat a la zona 
de vianants (veure annex 
enllumenat) Veure Annex.: Enllumenat 

 

• Xarxa semaforització 

Descripció de la solució 
Es realitzarà la obra civil necessària per tal de que  no sigui necessari aixecar cap paviment en cas que 
l’ajuntament decidís més endavant col·locar una instal·lació semafòrica. 
Aquesta obra civil consisteix en la col·locació de 2 tubs soterrats de 110mm de diàmetre a 50cm de 
profunditat. 

• Xarxa enllumenat públic 

Descripció de la solució 
Amb el desenvolupament de les obres s’instal·larà un nou enllumenat nou als camins de vianants que 
transcorre paral·lel a l’avinguda Torres Vilaró i al camí que uneix aquesta avinguda amb la carretera BV-
2411 (Fase II i III). 
Veure Annex: Enllumenat. 
 

1.2.2.5. PRESCRIPCIONS REGLAMENTARIES 

Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
1995, BOE 10.11.1995). 

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres. 

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

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

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

- Normes UNE 
- Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole 
promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del Director d’obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 
També hauran de complir les següents normatives i disposicions: 

Electricitat BT i MT 
 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat: 

- Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i 
distribució d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 

- Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i 
Centres de Transformació (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 

- Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per 
OM de 06.07.84, BOE núm. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 
25.10.84. 

- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’ Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 
de novembre, BOE 27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69). 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITCBT). (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 2002). 

- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 
(ITC-BT). 

- Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 

- Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, 
DOGC 1649 de 25.9.92). 

- Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat 
parcialment pel Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 
1782 de 11.8.93). 

- Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 
- Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental. 
- Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 
- Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els 

procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
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- Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el 
procediment de control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució 
elèctrica subterrània. 

- Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de 
senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta 
tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les 
Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç (exp. EE-104/01). 

- Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o locals 
vigents. 

- Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 
40/1994, B.O.E. 31-12-94. 

- Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el 
contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.  

- Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 
- Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves 

corresponents actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

- Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels 
elements integrants de les instal·lacions. 

- Normes europees (EN). 
- Normes internacionals (CEI). 
- Guia Vademècum IEBT (2ª Edició – Desembre 2006). 
- Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques 

Particulars (Octubre 2006). 
- Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 
- Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 
- Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 

 
Altres normes o disposicions vigents que puguin ser d’obligat compliment. 
Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els criteris de la 
normativa anterior, segons la prioritat indicada. 
 

- Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 
- Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 
- S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 

196/1992, així com la Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 

Aigua 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. 
Ordre de 28 de juliol de 1.974. 

- Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 
- Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors 

de Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76. 
- Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament 

d’aparells a pressió i Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. 

Ordre de 28 de juliol de 1.974. 

- Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 
- Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i 

Energia. 
- Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a 

la depuració i abocament NTE-ISD. 

Gas 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas 

- Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.  
- Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 

Telefonia 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia 

• Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 

 
 
 



 
ANNEX 1.2.3

PAVIMENTACIÓ 
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ANNEX 1.2.3   PAVIMENTS I FERMS 
 
 
1.2.3.1  ÍNDEX 
 

1.2.3.1  Índex 
1.2.3.2  Bases del projecte 
1.2.3.3  Dades de trànsit 
1.2.3.4  Tipus de ferm 
1.2.3.5  Esplanada millorada 
1.2.3.6  Tipus de mescla bituminosa 
1.2.3.7  Tipus de betum asfàltic 
1.2.3.8  Filler 
1.2.3.9  Relació ponderal filler/betum 
1.2.3.10 Reg d'imprimació  
1.2.3.11 Reg d'adherència 
1.2.3.12 Base de formigó 
1.2.3.13 Subbase granular 
1.2.3.14 Formigó voreres 
1.2.3.15 Paviment de les voreres 

 
 
 1.2.3.2 BASES DEL PROJECTE 
 
      Per a dimensionar el ferm del "Projecte executiu de millora de la permeabilitat per al vianants a la 
carretera BV-2041 al seu pas per la rotonda Cal Vidu Fase III al terme municipal de Begues" s'apliquen les 
recomanacions del curs de “Pavimentos Urbanos” (Barcelona, desembre 2001) organitzat per Intevia 
(Instituto Técnico de la Vialidad y del Transporte) les quals es complementen amb la norma 6.1-IC de la 
Direcció General de Carreteres (BOE 12-12-2003). 

Pel que fa als criteris funcionals s'ha tingut en  compte la publicació  de  les  "Recomendaciones para 
el Proyecto y planeamiento de carreteras urbanas" del Ministeri d'Obres Públiques. 
 Per al dimensionament del paviment de voreres se seguiran els criteris de costum habitual per a la 
seva construcció. 
 
 
1.2.3.3  DADES DE TRÀNSIT 
 
 Zones a considerar 
 

La zona de paviment de la calçada que s'ha d'urbanitzar presenta dues situacions diferenciades, per  
un cantó les zones dels vorals i una part del carril dret de les calçades de la BV-2041 i per l’altra les zones de 
refugi per l’aturada de l’autobús a les seves parades. De tota manera s’ha considerat convenient pel procés 
constructiu que se seguirà a l’obra el considerar el mateix paviment per a ambdues zones: paviment mixt 
formigó i asfalt.   

La zona de paviment de voreres que s’ha d’urbanitzar són les de trànsit de vianants amb capa de 
trànsit de llambordes prefabricades sobre base de formigó. 
  

Futur trànsit que es pot generar 
 

 No es preveu que amb l’execució del present projecte es generi un trànsit superior a l’existent. 
 
 Tipus de trànsit 

 
 Donat que les zones a urbanitzar són d’accés al poble per la carretera BV-2041 i la d’aturada de 
l’autobús suposarem un trànsit tipus mig (segons la classificació expressada en la ponència “La práctica del 
proyecto de firmes en zona urbana” del professor Carlos Kraemer (Barcelona, desembre 2001)) que tal comp 
expressa la ponència correspon a vies col·lectores-distribuïdores, que connecten la xarxa arterial i la local 
atenent equilibradament la demanda de circulació i d’accés. És un situació intermèdia en tots els sentits entre 
les vies arterials i les vies locals. 
 
 
1.2.3.4  TIPUS DE FERM 
 
 Ferm existent  
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 La zona a urbanitzar en l’actualitat està pavimentada amb aglomerat asfàltic sobre material granular. 
Desconeixem quina secció de ferm hi ha. El paviment de la BV-2041 no presenta defectes significatius al 
paviment. 
 
 Ferm projectat 
      

S’escull un paviment mixt d’aglomerat i formigó, segons: 
 
  Bandes de la calçada, vorals i parada autobús  
 

Secció tipus:  mixt 
            
    Esplanada E-1 (l’existent a comprovar) 
    15 cm de capa de tot-u tipus ZA-25  
    25 cm de capa de base de formigó HNE-15/B/20     

  4 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa D-12 
.      4 cm de capa de trànsit de mescla bituminosa D-12   
. 
 
 Paviment de voreres 
 
    Terreny existent 
    30 cm de tot-u tipus ZA-25 

15 cm de formigó HM-20/B/20/I 
  4  cm de morter de ciment M-450  

       8  cm  llamborda prefabricada de formigó trapezoïdal 35/18x20 
 
 
 
  
1.2.3.5  ESPLANADA 
 

Donat que el paviment del voral i part del carril de la BV-2041 com a mínim haurien d’haver estat 
executats sobre una esplanada E1 mínima s’intentarà aprofitar aquesta comprovant-la prèviament amb 
plaques de càrrega el mòdul mínim a obtenir que és de 60 MPa (segon mòdul de la branca de càrrega). Pel 
que fa a la parada d’autobús també s’intentarà aprofitar l’esplanada existent la qual es comprovarà també 
amb plaques de càrrega. De tota manera per facilitar el refí i l’anivellació de la capa on  ha d’assentar el 
formigó s’hi estendrà una capa de tot-u artificial tipus ZA-25 segons PG-3 de 15 cm la qual no forma part 
del paquet de ferm sinó que forma part de l’esplanada 

Una vegada comprovat que l’esplanada obtinguda és com a mínim una E1 es podrà estendre el  
paquet de ferm. En el cas que no s’aconseguís aquesta qualitat s’haurà de sanejar el terreny existent amb 
l’enretirada a l’abocador de les terres inadequades i amb l’aportació de sòl  seleccionat segons PG-3 amb 
CBR superior a 10 amb un espessor mínim de 45 cm que correspon als valors de la taula adjunta de la norma 
de ferms. 

 
TABLA 2 MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE CARGA (6.1-IC “Secciones de firmes”)  

CATEGORIA DE EXPLANADA E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

 
         A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, 

E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-
357 "Ensayo de carga con placa ", cuyos valores se recogen en la tabla 2.  
         La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la figura 1, dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la 
obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los materiales disponibles.  
       Para la correcta aplicación de la figura 1 se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:  

• a) Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para cualquier punto de la sección transversal de la 
explanada.  

• b) Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los correspondientes artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), además de las complementarias recogidas en la tabla 4 de esta norma.  

• c) La figura 1 se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de los desmontes, o de la obra de tierra subyacente 
en el caso de los rellenos (terraplenes, pedraplenes o rellenos todo-uno). Se consideran los siguientes tipos:  

• inadecuados y marginales (IN),  
• tolerables (0),  
• adecuados (1),  
• seleccionados (2),  
• seleccionados con CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3)  
• y roca (R).  
• A los efectos de aplicación de esta norma, los pedraplenes (artículo 331 del PG-3) y los rellenos todo-uno (artículo 333 

del PG-3), salvo que se proyecten con materiales marginales de los definidos en el artículo 330 del PG-3, serán 
asimilables a los suelos tipo 3.  

• d) Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una determinada clasificación deberán tener 
un espesor mínimo de un metro (1 m) del material indicado en la figura 1. En caso contrario, se asignará la clasificación 
inmediatamente inferior.  

• e) Salvo justificación en contrario, será preceptivo proyectar una capa de separación (estabilización in situ con cal en 15 cm de 
espesor, geotextil, membrana plástica, etc.) entre los suelos inadecuados o marginales con finos plásticos y las capas de suelo 
adecuado o seleccionado, para la formación de explanadas del tipo E2 y E3 en las categorías de tráfico pesado T00 a T2.  

• f) Los espesores prescritos en la figura 1 no podrán ser reducidos aunque se recurra al empleo de materiales de calidad superior a 
la especificada en cada una de las secciones.  

 
 

 
 SOBRE SÒL INADEQUAT SOBRE SÒL TOLERABLE (0) 

E1 (Ev2 > 60 Mpa) 

  

E2 (Ev2 > 60 Mpa) 
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E3 (Ev2 > 60 Mpa) 

 
 
 SOBRE SÒL ADEQUAT (1) SOBRE SÒL SELECCIONAT (2) i (3) 

E1 (Ev2 > 60 Mpa) 

 

 

E2 (Ev2 > 60 Mpa) 

 

 

E3 (Ev2 > 60 Mpa) 

 

 
FIGURA 1 FORMACION DE LA EXPLANADA TIPOS DE SUELOS DE LA EXPLANACION (DESMONTES) O DE LA 

OBRA DE TIERRA SUBYACENTE (TERRAPLENES, PEDRAPLENES O RELLENOS TODO UNO) (6.1-
IC “Secciones de firmes”) 

 
TABLA 4 MATERIALES PARA LA FORMACION DE LAS EXPLANADAS  (6.1-IC “Secciones de firmes”) 

SIMBOLO DEFINICION 
DEL MATERIAL 

ARTICULO 
DEL PG-3 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

IN Suelo inadecuado o 
marginal 

330 

- Su empleo sólo será posible si se estabiliza con cal o con cemento para 
conseguir S-EST1 o S-EST2 

0 Suelo tolerable 

- CBR ≥ 3 (*)  
- Contenido en materia orgánica < 1% 

- Contenido en sulfatos solubles (SO3) < 1%  
- Hinchamiento libre < 1% 

1 Suelo adecuado - CBR ≥ 5 (*) (**) 
2 Suelo seleccionado - CBR ≥ 10 (*) (**) 
3 Suelo seleccionado - CBR ≥ 20 (*) 

S-EST1 Suelo estabilizado  
in situ con cemento 

o con cal 
512 - Espesor mínimo: 25 cm 

- Espesor máximo: 30 cm  
 

 
 

1.2.3.6  TIPUS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
      El tipus de mescla bituminosa a utilitzar serà en calent i ve donada en funció de la capa del paviment 
a què es destina, del tipus de paviment i de la categoria de trànsit, així com de la zona tèrmica estival on es 
realitzi el paviment del projecte. 

La zona tèrmica estival del lloc on s'ha de pavimentar correspon a zona mitjana (veure figura 3 
“Zones tèrmiques estivals” de la norma 6.1-IC “Secciones de firmes”). Per la qual cosa es proposa  l'ús dels 
següents tipus de mescles bituminoses: mescles tipus D-12 per a les capa de trànsit i una mescla tipus D-12 
per a la capa intermèdia. 
 
 
1.2.3.7  TIPUS DE BETÚM ASFÀLTIC 
 
      El tipus de betum a utilitzar dependrà de la capa de paviment a què es destini, de la categoria de 
trànsit i de la zona tèrmica estival en que es trobi el vial. 

La zona a on està ubicat correspon a zona mitjana en el mapa de zones tèrmiques estivals (veure 
figura 3 “Zones tèrmiques estivals” de la norma 6.1-IC “Secciones de firmes”). 
  Entrant en la taula 6 de  l'antiga  Norma  6.1-I.C de l’any 1976  amb  el tipus de trànsit i la zona 
tèrmica estival, escollim com a betum asfàltic a utilitzar el tipus B60/70. 
 
 
1.2.3.8  FILLER 
 

Segons   la   taula  7  de l'antiga Norma  6.1-IC de l’any 1976 el filler serà pel cas de: 
 

Calçades dels carrers 
 

Com a mínim un 50% d'aportació a les capes de trànsit  i dels àrids a la capa intermèdia. 
 
 
1.2.3.9  RELACIO PONDERAL FILLER-BETUM  
 
      La relació filler-betúm es dedueix de la taula 8 de l'antiga Norma 6.1-IC de l’any 1976 
 
       capa de trànsit     : Relació filler-betum = 1,3 
       capa intermèdia      : Relació filler-betum = 1,2  
  capa base  : Relació filler-betum = 1,1 
 
 
1.2.3.10 REG D'IMPRIMACIO 
 
      Sobre la capa de base de tot-u artificial, abans d'estendre la capa de mescla bituminosa s'aplicarà un 
reg d'imprimació amb emulsió catiònica ECI-0 d'acord amb l'Article 530 del PG-3/75 i la posterior Ordre 
Circular 293/86 sobre lligants hidrocarbonats de la Direcció General de Carreteres.  La dosificació mínima 
del lligant serà de 1,50 Kg/m2 . 
 
 
1.2.3.11  REG D'ADHERENCIA 
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      En les mescles asfàltiques abans d'estendre la capa superior s'aplicarà un reg d'adherència amb 
emulsió catiònica asfàltica tipus ECR-1 d'acord amb l'Article531 del PG-3/75 i la posterior OrdreCircular 
293/86T, sobre lligants hidrocarbonats, de la Instrucció General de Carreteres. La dosificació mínima del 
lligant serà de 1,00 Kg/m2. 
 
 
1.2.3.12 BASE DE FORMIGÓ 
 
 La base de paviment es construirà amb formigó HNE-15/B/20 (formigó en massa de resistència 
característica a compressió 150 Kg/cm2, consistència plàstica, de mida de l’àrid no superior a 20 mm i per 
ambient I). Es construiran juntes de retracció separades una distància inferior a l’amplada de la calçada. 
 
 
1.2.3.13 SUBBASE TOT-U GRANULAR 
 

El formigó de base del paviment s’assentarà sobre una capa de tot-u tipus ZA-25 segons l’article 
500 del PG-3 en un espessor de 15 cm (veure apartat anterior). 
 
 
1.2.3.14 FORMIGÓ BASE DE VORERES 
 
 En voreres  
 

Les voreres aniran amb base de 15 cm de formigó HM-20/B/20/I  (formigó en massa de resistència 
característica a compressió 200 Kg/cm2, consistència plàstica, tamany d’àrid no superior a 20 mm i per 
ambient I). Es construiran juntes de retracció amb porexpan  separades una distància inferior a l’amplada de 
la calçada. 
 
 
 
1.2.3.15 PAVIMENT  DE VORERES 
 
 
 Per al dimensionament de les voreres se segueix la pràctica habitual ja que aquestes no hi actua 
directament cap càrrega significativa (pas de les persones). 
  
 En voreres de llambordes 
 

Les voreres sense gual aniran amb llamborda trapezoïdal 35/18x20 de 8 cm d’espessor de formigó de 
classe ≥ 3,5 MPa de resistència a flexotracció segons norma UNE 1338-2003, col·locada a truc de maceta 
sobre 3 cm de morter de ciment de M-450 pastat segons PG-3 (amb 200 Kg de ciment per m2). Aquesta anirà 
assentada sobre una capa de formigó de 15 cm del tipus HM-20/B/20/I. Sota d’aquesta s’hi estendrà una 
capa de 30 cm de tot-u tipus ZA-25 compactada al 95 % PM. El reblerts possibles seran amb sòl seleccionat 
compactat al 95 % PM. 
 
 



 
ANNEX 1.2.4
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1.1.1.1. INTRODUCCIÓ 

 
L’objecte del present projecte comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques 
tècniques i càlculs de la instal·lació elèctrica per a l’enllumenat públic a la rotonda de Cal Vidu i 
voltants, al T.M. de Begues.  
 
Per a l’esquema del disseny s’ha tingut en compte el que estableix al Real Decret 1890/2008 del 14 de 
novembre pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en les seves instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves Instruccions tècniques complementaries, tenint en compte també la zona en què es 
troba el carrer, el traçat del carrer i l’activitat de la zona. També s’ha tingut en compte el document 
número 61 publicat en el BOE el 11 de març del 2010 on es defineixen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

 
Totes les làmpades son de màxim rendiment, de 70W Vsap, i led de 40W i de 150W  mantenint els 
criteris de material i tipus d’instal·lació que els serveis tècnics de l’ajuntament està utilitzant a la resta de 
les seves instal·lacions. 

 
Per a la il·luminació de les diferents zones s’han seguit uns criteris de materials i tipus d’instal·lació que 
els serveis tècnics de l’ajuntament han aprovat: 
 
Il·luminació del camí de vianants (fase II i fase III) 
Per a la zona del camí de vianants  s’utilitzarà:  
Projector model Levante Small de Cariboni o equivalent, amb tecnologia leds 40W de potència. 
S’instal·larà sobre una columna troncocònica d’acer galvanitzat model Paseo de Iluca o equivalent de 4m 
d’alçària. A cada columna s’instal·larà un projector. Aquests projectors tenen la funció de il·luminar el 
camí de vianants.  
 
Il·luminació de la parada d’autobús (fase II) 
Per a la zona del camí de vianants  s’utilitzarà:  
Lluminària model Basic Lap Top de Salvi o equivalent, amb tecnologia Vsap de 70W potència. 
S’instal·larà sobre una columna d’acer galvanitzat model Micra de Salvi o equivalent de 5m d’alçària. A 
cada columna s’instal·larà una llumenera. S’instal·laran dos punts per il·luminar la parada d’autobús i el 
pas de vianants. Aquests punts de llum aniran col·locats a l’últim punt de llum situat a l’avinguda Torres 
Vilaró.  
 
Il·luminació del vial 
Llumenera model IVF de Philips o equivalent, amb làmpada de Vsap de 150W de potència i equip 
electrònic. Aquestes llumeneres s’instal·laran en les columnes existents de 9m d’alçada situades en el 
vial BV-2041 i que actualment no tenen llumenera. (fase III) 
Es desplaçaran dos punts de llum que il·luminen la rotonda per tal de deixar lliure el camí de vianants 
projectat. No es realitzaran empalmaments termoretràctils, sinó que es realitzarà la obra civil necessària 
per tal de alimentar aquests punts des de l’últim punt existent sense desplaçar (veure plànols Planta 
enllumenat públic) (fase I) 
 
En la fase II es realitzarà tota la obra civil necessària per tal de no realitzar cap obertura de paviment 
durant la execució de la següent fase. Per tant, es realitzarà la obra civil necessària (excavació de rasa, 
col·locació de tubs, cable de terra i cinta senyalitzadora) per tal de alimentar des de la llumenera 1.5 les 
llumeneres que es col·locaran  en la fase III. La estesa de cablejat des de la llumenera 1.5 fins la 1.5.1 es 
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realitzarà durant la fase III. 
Es tindrà especial atenció en la xarxa de terres propera a les estacions transformadores existents a la 
zona, recordant que no pot haver cap pica ni placa de terra en un radi mínim de 15m de cada estació 
transformadora.  

1.1.1.2. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 

El subministrament s’haurà de realitzar a la tensió de 400/230V (trifàsica). 
El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació dels punts de llum es realitzarà a través d’un 
quadre de protecció i maniobra existent situat a l’avinguda Beguins (veure esquemes unifilars). Aquest 
es situarà segons plànol d’enllumenat.  

1.1.1.3. POTÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS 

Potència a instal·lar: 
A continuació es presenta un quadre resum de les potències instal·lades en el quadre situat al carrer 
Beguins un cop s’hagi realitzat la fase I, fase II i fase III: 
 
LINIA MODEL  P (W) Nº punts  llum TOTAL 

(W) 
1 Llumenera model IVF de Philips o equivalent  150 5 (fase III) i 1 (fase I) 900 
1 Llumenera model IVA de Philips o equivalent 150 18 2700 
2 Projector model Levante Small de Cariboni o equivalent 45 2 (fase II) i 9 (fase III) 495 
 4095 
Potència del càlcul:  
S’aconseguirà una potència en watts igual a 1,8 vegades la potència de les làmpades de l’enllumenat: 
 
LINIA MODEL  P 

(W) 
Nº punts   llum Coef. TOTAL 

(W) 
1 Llumenera model IVF de Philips o equivalent 150 5 (fase III) i 1 (fase 

I) 
1,8 1620 

1 Llumenera model IVA de Philips o equivalent 150 18 1,8 4860 
2 Projector model Levante Small de Cariboni o 

equivalent 
45 2 (fase II) i 9 (fase 

III) 
1,8 891 

  7321 
 
Potència sol·licitada:  
No es demanarà a la cia elèctrica un augment de potència ja que, segons prescripcions de l’ajuntament,  
amb la escomesa actual ja es suficient. 

1.1.1.4. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 

La instal·lació pública haurà de complir les normatives i disposicions que el plec de condicions 
requereix. 

1.1.1.5. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

1.1.1.5.1. Quadre d’escomesa, protecció i comandament  
 

El quadre d’escomesa existent conté els elements de mesura i la C.G.P. d’acord amb les instruccions de 
la companyia subministradora de fluid elèctric i segons criteris dels serveis tècnics de l’ajuntament.  
Als plànols d’esquemes unifilars s’especifiquen tots els materials, així com el calibre de els aparells 
necessaris. 
La ubicació del quadre existent es pot veure en el plànol general d’enllumenat. 
Hi hauran dos sortides noves, una que alimentarà el regulador de trànsit que es col·locarà nou i l’altre 
que alimentarà la nova línia d’enllumenat que alimentarà els projectors model Levante o equivalent. A la 
fase I es col·locarà les proteccions magnetotèrmiques i diferencials necessaris a més de fer una bancada 
nova per aquest armari per tal de poder accedir als nous tubulars. 
 

1.1.5.6.2. Sistemes d’estalvi energètic 
Per aplicar els criteris d’estalvi energètic, les lluminàries i projectors nous portaran equips electrònics 
regulables i es regularan des de fàbrica. Els criteris de regulació es realitzaran segons prescripcions de la 
DF. 

1.1.5.6.3. Línies generals i canalitzacions 

Conductors 

• La secció de les xarxes subterrànies, inclòs el neutre, serà de 6 mm2  
 
Q-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-1.10 = 0.87 % 
Q-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.5.1-1.5.2-1.5.3-1.5.4-1.5.5 = 0.88 % 
Q-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-2.10-2.11 = 0.31 % 
Q-1.1-1.1.2 = 0.44 % 
Q-1-1.1-1.2-1.2.1-1.2.2-1.2.3-1.2.4-1.2.5-1.2.6-1.2.7-1.2.8 = 0.85 % 
 
 
Xarxes subterrànies 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades a la IT-
BT-07. Els conductors es disposaran en canalització soterrada a l’interior de tubs, a una profunditat 
mínima de 0,6m del nivell de terra, mesurat des de la cota inferior del tub (veure plànols de detalls de les 
rases). 
El diàmetre nominal no serà inferior a 65mm i s’utilitzarà majoritàriament el de 90mm (segons plànols 
de detalls d’instal·lacions), per fer les entrades a les columnes o per les conversions aèri-soterrades. 

1.1.5.6.4. Columnes, bàculs i braços mural 

Columnes 
Es diferenciaran 2 tipus de columnes: 
 
Columnes troncocòniques (Fase I, fase II i fase III) 
 
Durant la execució de la fase I es col·locarà una columna troncocònica de vial de 9 m d’alçada model 
CSR de Uprim o equivalent a l’avinguda Beguins (veure plànol de planta de EP). Aquesta columna 
servirà per al suport de la llumenera model IVF de 150W Vsap de Philips o equivalent i servirà per 
millorar la uniformitat de la zona. 
Aquesta columna serà de xapa d'acer al carboni S 235 JR conformat en fred i soldat longitudinalment. 
Incorpora maniguet de diam. 60mm per a acoblament de lluminàries. Disposa de porta de registre 
ajustada al marc amb marc de reforç exterior, amb visera per la canalització de l'aigua i tancament 
imperdible. Anella protectora a la base del fust. Columna de 3 mm d'espesor de xapa i amb els 
corresponents perns d'ancoratge, femelles i contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb fusibles 
de 6 A, IP-55, cablejat interior amb línea de 2x2,5 mm2 1kV VV amb connexions. Connexió a terra 
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(placa inclosa). Amb marcatge CE. 
 
Aquestes columnes s’assentaran sobre daus de formigó HA-25 de dimensions mínimes de 0,7x0,7x1m, 
en el qual durant la seva construcció s’ancoraran quatre perns de M20x600 en les rosques sortints, en les 
quals  s’hi cargolarà la placa base de la columna a ella soldada. La porta de registre serà llisa, sense 
marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim a 300mm del paviment acabat. 
 
Durant la execució de les fases II i III es col·locaran les columnes troncocòniques tipus Paseo de Iluca o 
equivalent de xapa d’acer galvanitzat en calent, fabricada en un sol tram, serviran per al suport dels 
projectors model Levante Small de Cariboni o equivalent. Les columnes seran de 4 m d’alçària. 
L’espessor mínim de la xapa serà de 3mm, galvanitzada en calent per immersió.  
 
Aquestes columnes s’assentaran sobre daus de formigó HA-25 de dimensions mínimes de 0.6x0.6x0.8 
mm, en el qual durant la seva construcció s’ancoraran quatre perns de longitud 400 mm i M16 en les 
rosques sortints, en les quals  s’hi cargolarà la placa base de la columna a ella soldada. La porta de 
registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim a 300mm del 
paviment acabat. 
 
Columnes cilíndriques (fase II) 
 
Les columnes cilíndriques tipus Micra de Salvi o equivalent de xapa d’acer galvanitzat, fabricada en un 
sol tram, serviran per al suport de les llumeneres model Basic de Salvi o equivalent. Les columnes seran 
de 5 m d’alçària. L’espessor mínim de la xapa serà de 3mm. La base serà el·líptica de foneria de ferro 
gris de 2m d’alçada. 
 
Aquestes columnes s’assentaran sobre daus de formigó HA-25 de dimensions mínimes de 0.6x0.6x0.8 
mm, en el qual durant la seva construcció s’ancoraran quatre perns de longitud 500 mm i M18 en les 
rosques sortints, en les quals  s’hi cargolarà la placa base de la columna a ella soldada. La porta de 
registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim a 300mm del 
paviment acabat. 
 
Daus d’ancoratge per a columnes  
Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran perfectament centrats els colzes de 
polietilè d’alta densitat, per l’interior dels quals entraran els cables de distribució fins les caixes de 
connexió situades en les columnes. També es col·locarà un tubular corrugat de polietilè de 20 mm per al 
pas del conductor de protecció verd-i-groc de 16 mm2 de secció que ha d’unir la columna amb la xarxa 
de terres. 
 
 

1.1.5.6.5. Llumeneres, projectors i baliçament 

Projectors  
Projector Levante Small (fase II i fase III) 
Els projectors que es col·locaran a les columnes model Paseo de Iluca o equivalent seran model Levante 
Small de Cariboni o equivalent amb tecnologia led de 45W de potència.  
L’equip serà electrònic regulable, regulat des de fàbrica segons prescripcions de la DF. Cos i element de 
fixació en foneria d'alumini UNI  EN 46100, color gris RAL 9006. Difusor frontal realitzat en polímer 
transparent amb un grau de protecció IP66. Sistema de tancament mecànic. Tres punts de subjecció. 
Possibilitat de regulació de la orientació (0º - 45º- 90º). Parts metàl·liques en acer inoxidable AISI304. 

20 POWER LED 3000K. Premsaestopa apte per a cablejat de 7 - 10 mm. IP 66. Classe II.  Inclou 
acoblament a columna, làmpada i equip. 

Llumeneres  

Es diferenciaran 2 tipus de llumeneres: 
 

Llumenera model IVF (fase I i fase III) 
Les lluminàries funcionals que es col·locaran a les columnes existents que actualment no tenen 
llumenera seran model IVF de Philips o equivalent per il·luminació del vial (fase III) 
També es col·locarà aquesta llumenera en el nou punt de llum que es situarà a l’avinguda Beguins en 
columna vial de 9m d’alçada (fase I) 
Llumenera model IVF de Vsap de 150W de potència o equivalent. Carcassa d'alumini. Bloc òptic IP66 
IP66. IK09. Inclou acoblament a columna, làmpada i equip. 
 
Llumenera model Basic (fase II) 
La lluminària que es col·locarà a la columna model Micra de 5m d’alçada de Salvi o equivalent serà 
model Basic LAT TOP de diàmetre 490mm de Salvi o equivalent per il·luminar la parada de bus. 
Llumenera BASIC de fosa d'alumini. Frontissa entre cúpula i cèrcol integrada a la fosa garantint una 
excel·lent robustesa amb eix d'acer inoxidable. Tancament de palanca en acer inoxidable i alumini. 
Obertura i tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que manté la cúpula oberta durant 
les operacions de manteniment. Cargols d'acer inoxidable AISI 304 Protecció: desgreixat previ, 
imprimació epoxi i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat al forn. Diàmetre característic 
490 mm Per instal·lar en post. Top (a sobre del suport, 2a versió) Inclou mascle Ø60mm en el suport. 
Òptica formada per difusor de vidre temperat(IK09) corbat transparent i Reflector Asimètric ´ E ´ 
(micro). Equip electrònic. IP66. Acoblament a columna. 

Equips i làmpades 
Les connexions dels elements dels equips s’efectuaran mitjançant terminals allotjats en els seus 
corresponents connectors.  
La capacitat del condensador ha de ser la necessària per aconseguir un cos.fi de la instal·lació no inferior 
a 0,90. 
L’entrada i sortida de cables es realitzarà per la part inferior de la caixa de connexió de manera que 
s’evitin les humitats de condensació dins de la caixa de derivació. 

Cablejat interior 
El cablejat interior de les columnes es realitzarà amb conductor de coure amb aïllament i coberta de 
PVC, tipus 0.6/1 KV de 2×2.5mm² + TT, de secció. 

1.1.5.6.6. Sistemes de protecció i presa de terra 

Protecció contra contactes directes 

Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i receptors, 
que doten la instal·lació de l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i obstaculitzar les parts actives 
del contacte humà. 

 Protecció contra contactes indirectes 

En el disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la naturalesa del 
local (exterior), massa i elements conductors, les característiques de la instal·lació i el valor màxim de 
tensió amb respecte de terra, segons s'especifica en la Instrucció ITC.BT.24. 
En el nostre cas, per a una tensió amb respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha optat per un 
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sistema de protecció de Classe B, que consisteix en la posta a terra de les masses, associada amb el 
muntatge de dispositius de tall automàtic per a intensitat de defecte. Per tal d’aconseguir-lo s'instal·laran 
interruptors diferencials de 300 mA de sensibilitat (segons s'especifica en la resolució DGSQI 
interpretativa de la instrucció ITC.BT.09 relativa a Instal·lacions d'enllumenat públic) de manera que, en 
combinació amb la xarxa de terra de la instal·lació, no es superi el valor de tensió de contacte de 24 V 
(local mullat). 

Protecció contra sobrecàrregues 

Tots els elements es protegiran contra sobrecàrregues o curts-circuits en els seus quadres mitjançant 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries mitjançant ploms tipus GI amb 
un poder de tall de curt-circuit adequat al punt on ha d'actuar. 

Xarxa de terra 

La posada a terra dels suports i elements que puguin fer massa, es realitzarà per connexió a una xarxa de 
terra comú per totes les línies que surten del mateix quadre de protecció, mesura i control. S’instal·larà 
un elèctrode de posada a terra (preferiblement plaques) a cada suport de lluminària.  
 

1.1.5.6.7. Característiques de la il·luminació 
Per al càlcul de la il·luminació s’han tingut en compte els criteris establerts per els serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Begues.  

Nivells d’il·luminació (fase I, fase II i fase III) 
En funció de les característiques de la zona a il·luminar, els nivells d’il·luminació 
mitjana  en servei previstos en el projecte, són els següents (veure plànol de zones enllumenat): 
 

 E mitjana (luxes) U mitjana (%) 
Camí de vianants vorera nord carretera BV-2041 
(fase III) 

24 0,41 

Camí de vianants connexió carretera BV-2041 
amb B-535 (fase II) 

25 0,43 

Camí de vianants Avinguda Beguins (fase I) 40 0,39 
 
Per obtenir els nivells d’il·luminació en servei indicats s’ha considerat un factor de conservació del 80%. 

Estudis lumínics 
Per al càlcul de la il·luminació, s'ha utilitzat el mètode punt per punt. Els resultats s'han obtingut 
utilitzant dos programes de càlcul que utilitzen el mateix sistema, partint de la matriu d'intensitats d'una 
lluminària comercial, calcula la intensitat d'il·luminació en una sèrie de punts preestablerts de diferents 
zones (veure plànol zones enllumenat) per a cada geometria, disposició dels punts de llum i altura 
d'aquests. 
La fórmula utilitzada en els càlculs és la de la il·luminació en un punt P des d'un focus lluminós situat a 
una altura h, sota un angle d i en un plànol C. 
Per determinar la il·luminació total en qualsevol punt, s'hauran de considerar totes les intensitats 
d'il·luminació que incideixin en aquest punt des de qualsevol punt de llum que efectivament actuï sobre 
ell.  

1.1.5.6.8. Requisits mínims de la eficiència energètica 

Tram camí de vianants carretera BV-2041 (fase III) 

 
Dades generals 

 
Per a la il·luminació del tram consolidat d’aquest carrer,  s'han adoptat els següents criteris bàsics: 

- La superfície es de 299,08m² 
- S'empraran columnes de 4m d'alçada, amb llumenera model Levante Small de 45 W de 

potència de leds amb balastre electrònic. En total 9. 
- Els punts de llum estaran separats una distància aproximadament 15m. 
- S'estableix una disposició unilateral de les columnes. 
- Els nivells d’il·luminació previstos en el conjunt del projecte (segons estudi lumínic) són 

il·luminància mitja de 24 lux i uniformitat mitja de 0,41 
- La potència considerada pel balastre electrònic es del 8% de la potència de la làmpada, per 

tant, considerem 48,84W per làmpada total.  
 

Eficiència energètica 
 
Per compliment de la normativa RD1890/2008, hem de realitzar els següents càlculs: 

32,16
2

=






 ⋅⋅
=

W

luxm

P

EmS
ε  

El nivell d’eficiència energètica mínima per a una il·luminància mitja de 24lux ha de ser major a 
9, per tant, complim aquest requisit. La eficiència energètica es de 16,32. La classificació energètica 
depèn del índex d’eficiència energètica 

 

Em Eficiència energètica mínima Ee referencia 
>20 9 13 
15 7,5 11 
10 6 9 
7,5 5 7 

£5 3,5 5 
 

 

Per una il·luminància mitja més gran de 24 lux tenim que el Rε  és de 13, per tant: 

25,1==
R

I
ε

ε
ε  

El valor obtingut és 1,25,  per tant, resultaria una qualificació energètica de A, ja que: 

8,0
1

==
εI

ICE  

Qualificació energètica Índex de consum energètic Eficiència energètica 
referència 

A ICE <0,91 Iε ≥1,1 
B 0,91≤ ICE<1,09 1,1 ≥ Iε >0,92 
C 1,09≤ ICE<1,35 0,92 ≥ Iε >0,74 
D 1,35≤ ICE<1,79 0,74 ≥ Iε >0,56 
E 1,79 ≤ ICE<2,63 0,56 ≥ Iε >0,38 
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F 2,63ICE<5,00 0,38I>0,20 
G ICE5,00 I0,20 

 

Tram camí de vianants connexió carretera BV-2041 amb C-535 (fase II) 

 
Dades generals 

 
Per a la il·luminació del tram consolidat d’aquest carrer,  s'han adoptat els següents criteris bàsics: 

- La superfície es de 204,5m² 
- S'empraran columnes de 4m d'alçada, amb llumenera model Levante Small de 45 W de 

potència de leds amb balastre electrònic. En total 2. 
- Els punts de llum estaran separats una distància aproximadament 15m. 
- S'estableix una disposició unilateral de les columnes. 
- Els nivells d’il·luminació previstos en el conjunt del projecte (segons estudi lumínic) són 

il·luminància mitja de 25 lux i uniformitat mitja de 0,43 
- La potència considerada pel balastre electrònic es del 8% de la potència de la làmpada, per 

tant, considerem 48,84W per làmpada total.  
 

Eficiència energètica 
 
Per compliment de la normativa RD1890/2008, hem de realitzar els següents càlculs: 

33,52
2

=






 ⋅⋅
=

W

luxm

P

EmS
ε  

 
El nivell d’eficiència energètica mínima per a una il·luminància mitja de 25lux ha de ser major a 

9, per tant, complim aquest requisit. La eficiència energètica es de 52,33. La classificació energètica 
depèn del índex d’eficiència energètica 

 

Em Eficiència energètica mínima Ee referencia 

>20 9 13 
15 7,5 11 
10 6 9 
7,5 5 7 

£5 3,5 5 
 

 

Per una il·luminància mitja més gran de 25 lux tenim que el Rε  és de 13, per tant: 

02,4==
R

I
ε

ε
ε  

El valor obtingut és 3,54,  per tant, resultaria una qualificació energètica de A, ja que: 

24,0
1

==
εI

ICE  

 
Qualificació energètica Índex de consum energètic Eficiència energètica 

referència 

A ICE <0,91 Iε ≥1,1 
B 0,91≤ ICE<1,09 1,1 ≥ Iε >0,92 
C 1,09≤ ICE<1,35 0,92 ≥ Iε >0,74 
D 1,35≤ ICE<1,79 0,74 ≥ Iε >0,56 
E 1,79 ≤ ICE<2,63 0,56 ≥ Iε >0,38 
F 2,63ICE<5,00 0,38I>0,20 
G ICE5,00 I0,20 

 

Tram camí de vianants avinguda Beguins (fase I) 

 
Dades generals 
 
Aquest tram de camí ja està il·luminat actualment. En aquest apartant per tant, l’únic que s’estudia és la 
eficiència energètica de la situació actual més un punt de llum nou que s’afegeix per tal de millorar la 
uniformitat. 
  
La il·luminació d’aquest tram consta dels següents criteris bàsics: 

- La superfície es de 298,63m² 
- S'empraran columnes de 9m d'alçada, amb llumenera model IVA de Philips de 150W de Vsap 

amb balastre electrònic. En total 4 
- Els punts de llum estaran separats una distància aproximadament 15m. 
- S'estableix una disposició unilateral de les columnes. 
- Els nivells d’il·luminació previstos en el conjunt del projecte (segons estudi lumínic) són 

il·luminància mitja de 40 lux i uniformitat mitja de 0,39 
- La potència considerada tenint en compte el balastre electrònic es de 150W. 
 

Eficiència energètica 
 
Per compliment de la normativa RD1890/2008, hem de realitzar els següents càlculs: 
 

90,19
2

=






 ⋅⋅
=

W

luxm

P

EmS
ε  

 
El nivell d’eficiència energètica mínima per a una il·luminància mitja de 40lux ha de ser major a 

9, per tant, complim aquest requisit. La eficiència energètica es de 19,90. La classificació energètica 
depèn del índex d’eficiència energètica 

 

Em Eficiència energètica mínima Ee referencia 

>20 9 13 
15 7,5 11 
10 6 9 
7,5 5 7 

£5 3,5 5 
 

 

Per una il·luminància mitja més gran de 20 lux tenim que el Rε  és de 13, per tant: 
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53,1==
R

I
ε

ε
ε  

El valor obtingut és 1,49,  per tant, resultaria una qualificació energètica de A, ja que: 

65,0
1

==
εI

ICE  

 
Qualificació energètica Índex de consum energètic Eficiència energètica 

referència 
A ICE <0,91 Iε ≥1,1 
B 0,91≤ ICE<1,09 1,1 ≥ Iε >0,92 
C 1,09≤ ICE<1,35 0,92 ≥ Iε >0,74 
D 1,35≤ ICE<1,79 0,74 ≥ Iε >0,56 
E 1,79 ≤ ICE<2,63 0,56 ≥ Iε >0,38 
F 2,63ICE<5,00 0,38I>0,20 
G ICE5,00 I0,20 

 

1.1.1.6. PLÀNOLS 

En el plànols d’enllumenat planta, esquemes i detalls, s'han grafiat les línies elèctriques que 
corresponen a la nova xarxa de l'enllumenat públic, amb la definició dels tubulars i les seccions del 
cable, així com  la posició de les columnes i els projectors i tots els detalls d’instal·lació i materials, 
esquemes unifilars i de potència, topogràfic del quadre d’enllumenat i instal·lació tipus de enllumenat 
exterior. 

1.1.1.7. FÒRMULES DE CÀLCUL ELÈCTRIC 

• Sistema Trifàsic 

RCosU

Pc
I

⋅⋅⋅
=

ϕ3  









+







=

ϕ

ϕ

CosRnU

SenXuPcL

RSnUk

PcL
e

····1000

···

····

·

 
 

• Sistema Monofàsic: 

 RCosU

Pc
I

⋅⋅
=

ϕ  









+







=

ϕ

ϕ

CosRnU

SenXuPcL

RSnUk

PcL
e

····1000

····2

····

··2

  
 

  
Fórmules Curt circuit 

  Zt

UCt
IpccI

⋅

⋅
=

3    Ztl

UfCt
IpccI

⋅

⋅
=

2  
On: 
 IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 
 Ct: Coeficient de tensió obtingut de condiciones generales de c.c. 
 U: Tensió trifàsica en V, obtingut de condicions generals de projecte. 

 Zt: Impedància total en Mohm, aigües amunt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit en 
estudi). 

 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en kA. 

 UF: Tensió monofàsica en V, obtinguda de condicions generals de projecte. 
 Ztl: Impedància total en Mohm, inclou la pròpia de la línia o circuit (per tant es igual a la 

impedància en origen mes la pròpia del conductor o línia). 

 *La impedància total fins el punt de curt circuit serà: ( )22 XtRtZt +=  
On: 

 Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resist de les línies aigües amunt fins al punt de c.c.) 
 Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las react de les línies aigües amunt fins al punt de c.c.)  
      

 

    n

LXu
R

·
=

 
On:         
 R: Resistència de la línia en (Mohm).  
 X: Reactància de la línia en Mohm.    
 L: Longitud de la línia en m. 
 CR: Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c.  
 K: Conductivitat del metall; KCu = 56; KAl = 35. 
 S: Secció de la línia en mm². 
 Xu: Reactància de la línia, en Mohm, per metre. 
 n: nº de conductors per fase. 

2

2

IpccF

SCc
tmcicc

⋅
=

 
On: 
 tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor aguanta una Ipcc. 
 Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 
 S: Secció de la línia en mm². 
 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en A. 
 

2

.

IpccF

fusiblecte
tmcicc =

  
On: tficc: temps de fusió d’un fusible per una determinada intensitat de curt circuit. 
 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en A. 
 

( ) 22
5

)
1000

(

5,1
2

8,0

⋅
+⋅⋅

⋅⋅

⋅
=

n

Xu
NSK

I

Uf
Lmax

F

 
On:  
 Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per protecció per fusibles) 
 UF: Tensió de fase (V) 
 K: Conductivitat - Cu: 56, Al: 35 
 S: Secció del conductor (mm²) 
 Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,08. 
 n: nº de conductors per fase 
 Ct= 0,8: Es el coeficient de tensió de condicions generals de c.c. 
 CR = 1,5: Es el coeficient de resistència. 
 IF5 = Intensitat de fusió en ampers per fusibles en 5 sg. 
 
 * Corbes vàlides.(Per protecció de Interruptors automàtics dotats de Relé electromagnètic). 
 

nSK

CrL
R

⋅⋅

⋅⋅
=

1000

On: 
Pc = Potencia de Càlcul en Wats. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. Coure 56. Alumini 35. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos φ = Cosinus de fi. Factor de potencia. 
R = Rendiment. (Per línies motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 
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  CURVA B   IMAG = 5 In 
  CURVA C   IMAG = 10 In 
  CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 

TAULA RESUM DE CÀLCULS: 

Càlculs de curt-circuit (fase I, fase II i fase III) 
 
 

Línia Nus Orig. Nus Dest. IpccI (kA) P de C (kA) IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Corbes 

1 1 1.1 12 15 326,27 6,92   10; B 

1 1.1 1.2 0,655   236,44 13,17     

1 1.2 1.3 0,475   202,92 17,88     

1 1.3 1.4 0,408   169,54 25,61     

1 1.4 1.5 0,34   145,58 34,73     

1 1.5 1.6 0,292   128,2 44,79     

1 1.6 1.7 0,257   115,55 55,14     

1 1.7 1.8 0,232   102,65 69,86     

1 1.8 1.9 0,206   93,02 85,09     

1 1.9 1.10 0,187   78,79 118,58     

1 1.5.1 1.5.2 0,25   109,64 61,24     

1 1.5.2 1.5.3 0,22   97,97 76,7     

1 1.5.3 1.5.4 0,197   88,54 93,9     

1 1.5.4 1.5.5 0,178   82,05 109,34     

2 1 2.1 12 15 132,82 41,73   10; B 

2 2.1 2.2 0,267   117,66 53,18     

2 2.2 2.3 0,236   103,48 68,75     

2 2.3 2.4 0,208   97,97 76,7     

2 2.4 2.5 0,197   93,69 83,86     

2 2.5 2.6 0,188   89,15 92,62     

2 2.6 2.7 0,179   85,03 101,81     

2 2.7 2.8 0,171   81,28 111,44     

2 2.8 2.9 0,163   77,84 121,5     

2 2.9 2.10 0,156   74,68 132     

1 2.10 2.11 0,15   71,57 143,73     

1 1.2.1 1.2.2 0,325   140,04 37,54     

1 1.2.2 1.2.3 0,281   123,29 48,43     

1 1.2.3 1.2.4 0,248   110,11 60,71     

1 1.2.4 1.2.5 0,221   99,48 74,38     

1 1.2.5 1.2.6 0,2   90,72 89,44     

1 1.2.6 1.2.7 0,182   83,38 105,88     

1 1.2.7 1.2.8 0,167   77,14 123,71     

1 1.1.2 1.1 0,655   204,53 17,6     

1 1.2.1 1.2 0,475   162,07 28,03     

1 1.5.1 1.5 0,292   124,48 47,51     
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Càlculs generals (fase I, fase II i fase III) 
 
 

Línia Nus Orig. Nus Dest. Long. (m) Metal/ Xu(mΩΩΩΩ/m) Canal./Design./Polar. I.Càlculo (A) In/Ireg (A) In/Sens. Dif(A/mA) Secció (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tub (mm) Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrr. Nus 

                        1 0 400 0 (3.675,6 W) 

1 1 1.1 75 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 4,45 10 25/.300 4x6 44/1 90 1.1 -1,72 398,28 0,43 (-128,4 W) 

1 1.1 1.2 30 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 4,08     4x6 44/1 90 1.2 -2,35 397,65 0,588 (-128,4 W) 

1 1.2 1.3 18 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 2,41     4x6 44/1 90 1.3 -2,574 397,426 0,643 (-128,4 W) 

1 1.3 1.4 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 2,22     4x6 44/1 90 1.4 -2,86 397,14 0,715 (-128,4 W) 

1 1.4 1.5 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 2,04     4x6 44/1 90 1.5 -3,123 396,877 0,781 (-128,4 W) 

1 1.5 1.6 24 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,93     4x6 44/1 90 1.6 -3,238 396,762 0,809 (-128,4 W) 

1 1.6 1.7 22 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,74     4x6 44/1 90 1.7 -3,322 396,678 0,83 (-128,4 W) 

1 1.7 1.8 28 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,56     4x6 44/1 90 1.8 -3,402 396,598 0,851 (-128,4 W) 

1 1.8 1.9 26 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,37     4x6 44/1 90 1.9 -3,452 396,548 0,863 (-128,4 W) 

1 1.9 1.10 50 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,19     4x6 44/1 90 1.10 -3,499 396,501 0,875 (-128,4 W) 

1 1.5.1 1.5.2 28 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,74     4x6 44/1 90 1.5.1 -3,266 396,734 0,817 (-128,4 W) 

1 1.5.2 1.5.3 28 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,56     4x6 44/1 90 1.5.2 -3,373 396,627 0,843 (-128,4 W) 

1 1.5.3 1.5.4 28 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,37     4x6 44/1 90 1.5.3 -3,454 396,546 0,863 (-128,4 W) 

1 1.5.4 1.5.5 23 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,19     4x6 44/1 90 1.5.4 -3,507 396,493 0,877 (-128,4 W) 

2 1 2.1 190 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,86 10 25/.300 4x6 44/1 90 1.5.5 -3,529 396,471 0,882* (-128,4 W) 

2 2.1 2.2 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,78     4x6 44/1 90 2.1 -0,84 399,16 0,21 (-54 W) 

2 2.2 2.3 30 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,7     4x6 44/1 90 2.2 -0,94 399,06 0,235 (-54 W) 

2 2.3 2.4 14 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,62     4x6 44/1 90 2.3 -1,049 398,951 0,262 (-54 W) 

2 2.4 2.5 12 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,55     4x6 44/1 90 2.4 -1,094 398,906 0,273 (-54 W) 

2 2.5 2.6 14 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,47     4x6 44/1 90 2.5 -1,127 398,873 0,282 (-54 W) 

2 2.6 2.7 14 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,39     4x6 44/1 90 2.6 -1,161 398,839 0,29 (-54 W) 

2 2.7 2.8 14 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,31     4x6 44/1 90 2.7 -1,189 398,811 0,297 (-54 W) 
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2 2.8 2.9 14 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,23     4x6 44/1 90 2.8 -1,212 398,788 0,303 (-54 W) 

2 2.9 2.10 14 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,16     4x6 44/1 90 2.9 -1,229 398,771 0,307 (-54 W) 

2 2.10 2.11 15 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,08     4x6 44/1 90 2.10 -1,24 398,76 0,31 (-54 W) 

1 1.2.1 1.2.2 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 1,3     4x6 44/1 90 2.11 -1,246 398,754 0,311 (-54 W) 

1 1.2.2 1.2.3 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 1,11     4x6 44/1 90 1.1.2 -1,765 398,235 0,441 (-128,4 W) 

1 1.2.3 1.2.4 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,93     4x6 44/1 90 1.2.1 -2,732 397,268 0,683 (-128,4 W) 

1 1.2.4 1.2.5 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,74     4x6 44/1 90 1.2.2 -2,9 397,1 0,725 (-128,4 W) 

1 1.2.5 1.2.6 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,56     4x6 44/1 90 1.2.3 -3,043 396,957 0,761 (-128,4 W) 

1 1.2.6 1.2.7 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,37     4x6 44/1 90 1.2.4 -3,162 396,838 0,791 (-128,4 W) 

1 1.2.7 1.2.8 25 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. 0,19     4x6 44/1 90 1.2.5 -3,258 396,742 0,814 (-128,4 W) 

1 1.1.2 1.1 47 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. -0,19     4x6 44/1 90 1.2.6 -3,329 396,671 0,832 (-128,4 W) 

1 1.2.1 1.2 50 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. -1,48     4x6 44/1 90 1.2.7 -3,377 396,623 0,844 (-128,4 W) 

1 1.5.1 1.5 30 Cu Sot.Sota Tub RV-K Tetra. -0,93     4x6 57/1 90 1.2.8 -3,401 396,599 0,85 (-128,4 W) 
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1.1.1.8. ESTUDIS LUMÍNICS (fase I, fase II i fase III) 

 



Estudi lumínic Cal Vidu

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente: 

Fecha: 19.12.2013 
Proyecto elaborado por: Sara Arguedas

Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Índice

Estudi lumínic Cal Vidu
Portada del proyecto 1
Índice 2
SALVI / BASIC 490 / UNIT AB 70W HPS B3

Hoja de datos de luminarias 3
INDAL 6071701s IVF1-2

Hoja de datos de luminarias 4
INDAL IVA IVA1-VS

Hoja de datos de luminarias 5
CARIBONI 06LV1C0098_HM3 LEVANTE SMALL STR 20LED 40W 3K

Hoja de datos de luminarias 6
Proposta mantenint il·luminació de vial actual

Datos de planificación 7
Lista de luminarias 8
Luminarias (ubicación) 9
Superficies exteriores

Zona camí de vianants 3
Superficie 1

Isolíneas (E) 11
Zona cami de vianats 1

Superficie 1
Isolíneas (E) 12

Vial BV-2041
Superficie 1

Isolíneas (E) 13
Zona cami de vianants 2

Superficie 1
Isolíneas (E) 14

zona bus
Superficie 1

Isolíneas (E) 15
Pas de vianants Parada de bus

Superficie 1
Isolíneas (E) 16

Pas de vianants BV-2041
Superficie 1

Isolíneas (E) 17
Pas de vianants C-535

Superficie 1
Isolíneas (E) 18

Vial C-535
Superficie 1

Isolíneas (E) 19
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

SALVI / BASIC 490 / UNIT AB 70W HPS B3 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1:  

300

400

cd/klm 77%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 38  70  98  100  76 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

INDAL 6071701s IVF1-2 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:  

200

300

400

cd/klm 79%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 37  75  98  100  80 

Luminarias de diseño intemporal donde se combina una forma vanguardista 
con funcionalidad demostrada que permite utilizar estas luminarias tanto en 
aplicaciones viarias como urbanas utilizando lámpara sodio alta presión (S) 
hasta 400 W ó halogenuros metálicos (H) hasta 150 W. Formadas por una 
carcasa y una base de fijación en aleación de aluminio inyectada a alta 
presión pintadas en: carcasa en gris RAL 7035 y base en gris Galet o 
carcasa en azul Hom y base en azul petrol o carcasa y base en gris RAL 
7035. Reflector de aluminio hidroconformado y anodizado y cierre de vidrio 
plano templado y serigrafiado de 4 mm. Tapa embellecedora en 
termoplástico de color negro que oculta el sístema de fijación. Bandeja 
portaequipos en chapa de acero galvanizado (Clase I) o en poliamida 
reforzada en fibra de vidrio (Clase II). Según el tamaño de las lámparas que 
vayamos a incorporar tenemos dos módelos:IVF1 y IVF4. IP-66 (sistema 
óptico). IK 09. Clase I. Clase II(opcional). 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 

Página 4



Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

INDAL IVA IVA1-VS / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1:  

200

300

400

500

cd/klm 69%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  80  98  100  69 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

CARIBONI 06LV1C0098_HM3 LEVANTE SMALL STR 20LED 40W 3K / Hoja de datos 
de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1:  

300

400

500

600

cd/klm 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 34  62  91  100  103 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Datos de planificación

221.96 m13.19 29.28 47.15 68.62 85.15 104.24 125.83 142.55 158.80 178.10 194.23

140.04 m

18.69

33.23
39.42
45.98
52.88
58.60
65.01
72.30
80.00
85.55
91.44
96.80

104.80

115.01
120.60
126.06
133.47

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:1493

Lista de piezas - Luminarias

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

1 11 CARIBONI 06LV1C0098_HM3 LEVANTE 
SMALL STR 20LED 40W 3K (1.000) 2940 2940 45.0

2 5 INDAL 6071701s IVF1-2 (1.000) 13890 17500 150.0
3 10 INDAL IVA IVA1-VS (1.000) 12076 17500 165.0
4 1 INDAL IVA IVA1-VS (0.000) 12076 17500 165.0

5 2 SALVI / BASIC 490 / UNIT AB 70W HPS B3 
(1.000) 4519 5900 70.0

Total: 243661 Total: 324140 3200.0
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Lista de luminarias

11 Pieza CARIBONI 06LV1C0098_HM3 LEVANTE SMALL 
STR 20LED 40W 3K 
N° de artículo: 06LV1C0098_HM3 
Flujo luminoso (Luminaria): 2940 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 2940 lm 
Potencia de las luminarias: 45.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 34  62  91  100  103 
Lámpara: 1 x STREET OPT 20LED 3K (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias.

5 Pieza INDAL 6071701s IVF1-2 
N° de artículo: 6071701s 
Flujo luminoso (Luminaria): 13890 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm 
Potencia de las luminarias: 150.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 37  75  98  100  80 
Lámpara: 1 x ST-150 (Factor de corrección 
1.000).

10 Pieza INDAL IVA IVA1-VS 
N° de artículo: IVA 
Flujo luminoso (Luminaria): 12076 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm 
Potencia de las luminarias: 165.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  80  98  100  69 
Lámpara: 1 x 1 ST 150 17500 1950 E40 (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias.

1 Pieza INDAL IVA IVA1-VS 
N° de artículo: IVA 
Flujo luminoso (Luminaria): 12076 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm 
Potencia de las luminarias: 165.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  80  98  100  69 
Lámpara: 1 x 1 ST 150 17500 1950 E40 (Factor 
de corrección 0.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias.

2 Pieza SALVI / BASIC 490 / UNIT AB 70W HPS B3 
N° de artículo: / BASIC 490 / 
Flujo luminoso (Luminaria): 4519 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 5900 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 38  70  98  100  76 
Lámpara: 1 x Lámpara de descarga 70W (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias.
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Luminarias (ubicación)

1

3

3

3

3

3

3

3

34
3

3

1 1 1 1 1 1

1 2222

1 1

21

55

221.96 m13.19 29.40 47.16 61.28 75.21 89.10 102.61 118.99 139.82 159.10 177.66 199.12

140.04 m

18.69

35.70

50.92

65.46
73.05

88.67
95.49

107.36
114.14

123.10
128.59
134.02

Escala 1 : 1493

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 11 CARIBONI 06LV1C0098_HM3 LEVANTE SMALL STR 20LED 40W 3K
2 5 INDAL 6071701s IVF1-2
3 10 INDAL IVA IVA1-VS
4 1 INDAL IVA IVA1-VS
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Luminarias (ubicación)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

5 2 SALVI / BASIC 490 / UNIT AB 70W HPS B3
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Zona camí de vianants 3 / Superficie 1 /
Isolíneas (E)

30

40

40

50

60

24.20 m0.00 5.80 9.70 13.69 18.51

62.37 m

0.00

6.19

12.74

19.65

25.37

28.87

31.78

35.35

39.07

42.44

46.77
49.09

52.31
54.84
57.16
59.17

Valores en Lux, Escala 1 : 488
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(180.800 m, 39.419 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 16 65 0.390 0.239
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Zona cami de vianats 1 / Superficie 1 /
Isolíneas (E)

121.09 m0.00 6.70 21.64 59.64 78.73 100.32

14.37 m

0.00

5.24
9.08

Valores en Lux, Escala 1 : 866
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(48.882 m, 136.600 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 9.19 49 0.411 0.186
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Vial BV-2041 / Superficie 1 / Isolíneas
(E)

15
15 20

2020

2020

2020

20 25

25

25
25

25 25

25
25

2525
25

25
30

30
30

30

75.29 m0.00 10.58 21.97 27.36 38.76 50.73 59.37 67.76

10.13 m

0.00
2.49
4.90

7.77

Valores en Lux, Escala 1 : 539
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(107.379 m, 124.549 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 10 34 0.435 0.291
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Zona cami de vianants 2 / Superficie 1 /
Isolíneas (E)

20

20

20

30

30

30

30

30

40 40
40

40

50

41.75 m0.00 6.94 10.39 15.54 19.27 22.76 27.29

20.79 m

0.00

1.92

7.11

8.95

10.81

13.21

14.97

16.67

19.25

Valores en Lux, Escala 1 : 299
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(171.514 m, 127.148 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 11 56 0.436 0.193
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / zona bus / Superficie 1 / Isolíneas (E)

20

20

20 20
20

20

30

30
30

30
30

30

30
30

30

30

30 30
30

30

40
40

4040
40

40

40 40

20.07 m0.00 1.04 2.51 5.31 10.49 18.03

5.67 m

0.00
0.57
1.22

2.45

4.30

Valores en Lux, Escala 1 : 144
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(23.680 m, 120.652 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 8.72 47 0.334 0.185
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Pas de vianants Parada de bus /
Superficie 1 / Isolíneas (E)

20
20

20
20

30
30

30

30

40
40

40

40

6.40 m0.00 0.49 0.98 5.06

5.97 m

0.00

0.38

2.78

4.23

5.28
5.52

Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(24.218 m, 124.999 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 12 47 0.498 0.258
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Pas de vianants BV-2041 / Superficie 
1 / Isolíneas (E)

30

30

35

35

35

35

5.11 m0.00 0.58 1.17 3.91

7.71 m

0.00

0.67

3.43

5.40

7.12

Valores en Lux, Escala 1 : 61
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(144.617 m, 118.083 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
33 24 39 0.715 0.617
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Pas de vianants C-535 / Superficie 1 / 
Isolíneas (E)

20
20

20

2020
20

20

30
30

30
3040

40
40 40

5.66 m0.00 1.28 3.79

14.18 m

0.00

1.22

5.20
5.64

7.03

13.77

Valores en Lux, Escala 1 : 111
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(184.070 m, 95.248 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 15 52 0.605 0.282
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Estudi lumínic Cal Vidu
19.12.2013

AMB Proyecto elaborado por Sara Arguedas
Teléfono 93 506 94 46 

Fax
e-Mail arguedas@amb.cat

Proposta mantenint il·luminació de vial actual / Vial C-535 / Superficie 1 / Isolíneas
(E)

20
20

20

20
20

20

20

20

20

40 4040

40

40
40

23.83 m0.00 6.39 15.26

12.19 m

0.00
0.82

2.42

8.82

10.82

Valores en Lux, Escala 1 : 171
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(158.800 m, 106.796 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 4.99 56 0.269 0.089

Página 19



 
ANNEX 1.2.5

INFORMACIÓ URBANÍSTICA,
AFECTACIONS I EXPROPIACIONS 

 



 
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA                         ANNEX  “Informació urbanística. Afectacions i expropiacions”                               AJUNTAMENT DE BEGUES 
              
 

Pàgina 
 1/2 

 

ANNEX 1.2.5  INFORMACIÓ URBANÍSTICA. AFECTACIONS I 
EXPROPIACIONS 

 
 
 
1.2.5.1  ÍNDEX 
 

1.2.5.1  Índex 
1.2.5.2  Origen de la informació 
1.2.5.3  Planejament vigent 
1.2.5.4  Traçat de la vorera 
1.2.5.5  Titularitat dels terrenys i resum afectacions detectades 
1.2.5.6  Ocupacions temporals 
1.2.5.7  Expropiacions permanents 
  
  Annexos 
 
  Informació Cadastre 
  Informació planejament 
  Plànol  1.2.5 Planejament vigent 
  

 
1.2.5.2  ORIGEN DE LA INFORMACIÓ 
 

L’origen de la informació recollida dins del present annex prové dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Begues (Sr. Xavier Teixidor Bigas) i del departament d’urbanisme de  l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (Sr. Jordi Marsal Álvarez). 
 
 
1.2.5.3  PLANEJAMENT VIGENT 
 

1.2.5.3.1				 Planejament	inicial	
 
 El planejament anterior al vigent correspon al Pla General Metropolità (PGM), aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976 (BOP de 19 de juliol de 1976). 
 

1.2.5.3.2	 Planejament	vigent	
 
 El planejament vigent a la zona del projecte es manté el planejament inicial del Pla General 
Metropolità (PGM). S’introdueix com a definició més detallada Revisió del programa d’actuació 
urbanística, quadrienni 88-92, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, el 28 de desembre de 1988, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 1121, el 20 de març de 1989. Aquest últim és el document que estableix el règim urbanístic 
del sòl. 

Posteriorment, en data 15 d’octubre de 1997 (DOGC de 23 de desembre de 1997) es va aprovar 
definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Begues. Al 16 de març de 1995 (DOGC 
de 31 de març de 1995) es va aprovar definitivament el Pla Territorial General de Catalunya.  

 

1.2.5.3.3	 Altres	actuacions	urbanístiques	
 
* En data de 23 de juliol de 2001 es va aprovar l’Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació Porta 

Llevant Nord. 
* En data de 25 de setembre de 2008 (DOGC de 22 de gener de 2009) es va aprovar el Pla de Millora 

Urbana de Can Amell III. (s’adjunta com annex) 
* En data de 10 de desembre de 2012 (DOGC de 1 de març de 2013) es va aprovar la Modificació 

Puntual del Pla General Metropolità Núm. 9 de Regulació del Sòl No Urbanitzable. (s’adjunta com 
annex) 

 
 En l’àmbit del projecte els terrenys estan classificats com: 
 
Sistema 5 Sistema viari bàsic 
Sistema 2 Sistema hidrològic 
Sistema 6b Parcs i jardins de nova creació 
 
 
1.2.5.4  OBRES D’URBANITZACIÓ 
     
 Fase II 
 

Es tracta de construir un camí de vianants dins de la llàgrima que queda entre la carretera BV-2041 i 
la Ronda Urbana de Begues i pavimentar els voltants de la parada d’autobús en sentit casc urbà a 
l’esmentada carretera. 

 
Fase III 
 
Es tracta de dotar d’enllumenat el camí de vianants que hi ha construït a la Porta Llevant amb la 

realització de pavimentació en alguns dels seus trams i pavimentar els voltants de la parada d’autobús en 
sentit casc urbà a l’esmentada carretera. 

 
 
 
1.2.5.5  TITULARITAT DELS TERRENYS I RESUM AFECTACIONS DETECTADES 
 
 
 Segons el planejament i cadastre es detecten les següents titularitats de les finques afectades: 
 
 1/ Ref. Cadastral: 1058801DF1715N0001JF (Av. Beguins – zona pontó aigües avall) 
  Propietari:  Hijos de al Sagrada Familia y José. Colegio San Luis. C/ San Clemente, 8 (1) 
           Esc: 1 Pl: 1 Pt:1 
 
 2/ Ref. Cadastral: 1059022DF1715N0001N (Av. Torres Vilaró)(Llàgrima entre carreteres) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 3/ Ref. Cadastral: 1059021DF1715N0001QF (Av. Torres Vilaró) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
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 4/ Ref. Cadastral: 1059020DF1715N0001GF (Av. Torres Vilaró) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 5/ Ref. Cadastral: 1059005DF1715N0001EF (BV-2041 – zona parades bus) 
  Propietari: La Roca-2020, SL. Av. Jaume I, 95 08226 TERRRASSA 
 
 6/ Ref. Cadastral: 0859214DF1705N0001AP (Av. Torres Vilaró) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 7/ Ref. Cadastral: 0759302DF1705N0001AP (BV-2041 – zona parades bus) 
  Propietari: Altisenc Serra Edita-Isabel. C/ Faisa, 19 08191 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

1.2.5.5.1		Titularitat	dels	terrenys	
 
 Segons el planejament i cadastre es detecten les següents titularitats de les finques afectades pel que 
fa a l’àmbit de les obres (zona on es fa l’obra): 

 
 
 Titularitat pública 
 
 1/ Ref. Cadastral: 1058801DF1715N0001JF (Av. Beguins – zona pontó aigües avall) 
  Propietari:  Hijos de al Sagrada Familia y José. Colegio San Luis. C/ San Clemente, 8 (1) 
           Esc: 1 Pl: 1 Pt:1 
 
 2/ Ref. Cadastral: 1059022DF1715N0001N (Av. Torres Vilaró)(Llàgrima entre carreteres) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 3/ Ref. Cadastral: 1059021DF1715N0001QF (Av. Torres Vilaró) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 4/ Ref. Cadastral: 1059020DF1715N0001GF (Av. Torres Vilaró) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 5/ Ref. Cadastral: 1059005DF1715N0001EF (BV-2041 – zona parades bus) 
  Propietari: La Roca-2020, SL. Av. Jaume I, 95 08226 TERRRASSA 
 
 6/ Ref. Cadastral: 0859214DF1705N0001AP (Av. Torres Vilaró) 
  Propietari: Ajuntament de Begues 
 
 7/ Ref. Cadastral: 0759302DF1705N0001AP (BV-2041 – zona parades bus) 
  Propietari: Altisenc Serra Edita-Isabel. C/ Faisa, 19 08191 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

1.2.5.5.2		Titularitat	privada	
   

*   No n’hi ha 
 

 

1.2.5.5.3			Resum	afeccions	detectades	
 

En el àmbit de l’obra del present projecte no s’hi ha detectat terrenys de titularitat privada afectats 
temporalment o per expropiacions. 
 
 
 
1.2.5.6  OCUPACIONS TEMPORALS 
 

No es preveuen ocupacions temporals de terrenys de titularitat privada 
   
 
1.2.5.7  EXPROPIACIONS PERMANENTS 
 

No es preveuen expropiacions de terrenys de titularitat privada 
 
 
ANNEXOS 
   
 Informació Cadastre 
 Informació planejament 
 Plànol  1.2.5 Planejament vigent 
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ANNEX 1.2.6  PLA D’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE III 
 

ACTIVITAT\TEMPS (mesos) 1 2 

Instal·lació casetes d’obra 
 

Treballs previs 
 

Sistema viari 
 

Sanejament 
 

Enllum. Públic i Semaf 
 

Gestió residus 
 

Seguretat i salut 
 
 

ACTIVITAT\TEMPS (mesos) 1 2 
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ANNEX 1.2.7 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
1.2.7.1 ÍNDEX 
 
1.2.7.1  Índex 
1.2.7.2  Generalitats 
1.2.7.3  Costos Directes 
1.2.7.4  Costos Indirectes 
1.2.7.5  Justificació de preus 
 
 
1.2.7.2 GENERALITATS 
 

Complint l'article 1r de l'Ordre del 12 de juny de 1.968, es redacta el present annex en què es justifica 
l'import dels preus unitaris. 

Per a la determinació dels preus unitaris es parteix dels preus dels elements que formen una unitat que 
s'especifica en els següents apartats: 
 

* Costos simples 
. Cost horari de la mà d'obra, per categories 
. Cost horari de la maquinària 
. Cost dels materials a peu d'obra 

* Costos indirectes 
 

A partir d'aquests quatre apartats es calculen els preus unitaris, tenint en compte els rendiments 
corresponents d'acord amb les característiques de la unitat. 

Tots aquells preus unitaris continguts dins del projecte que es troben descompostos s’han confeccionat 
mitjançant el Banc de Preus propi de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’any 2014 i mitjançant els preus 
unitaris de mercat consultats a les empreses especialistes amb aquests materials i treballs. Per a tots aquells 
preus unitaris no inclosos en els anterior s s’han confeccionat nous preus per aquest projecte en base en general 
als preus simples de mà d’obra i maquinària del Banc anterior i als costos simples  de mercat per als materials a 
peu d’obra. Els costos indirectes s’introdueixen com un percentatge sobre els costos directes. 
 
 
1.2.7.3 COSTOS DIRECTES 
 

A continuació, en els apartats següents, es fa una relació de costos simples de mà d'obra, materials i 
maquinària extrets dels quadres de preus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’any 2014. Així com 
també s’inclou els costos simples per als preus no inclosos en el banc anterior i també els preus unitaris 
necessaris per a confeccionar els pressupostos de les companyies de serveis. 
 
 
1.2.7.4 COSTOS INDIRECTES 
 

Sobre les unitats que s'esmenten en l'apartat anterior i d'acord amb els articles 9, 10, 11 i 12 de l'Ordre 
Ministerial de 12 de juny de 1.968, es calculen els costos indirectes, que gravaran els directes. Segons la citada 
Ordre, aquests són tots els que no s'imputen directament a unitats concretes, si no al conjunt de l'obra, tal com: 
instal·lacions d'oficina a peu d'obra, magatzems, tallers, laboratoris, indemnitzacions per ocupació temporal de 
terrenys o per danys ocasionats a propietaris aliens, aparells topogràfics per al replanteig o amidaments, etc. 
També s'ha de tenir en compte les despeses derivades del personal tècnic i administratiu dedicats exclusivament 

a l'obra i que no intervenen directament, tal com: enginyers, ajudants, encarregats, personal d'oficina, personal 
de magatzems, personal de tallers i personal de laboratoris i el seu sosteniment. 

 
Totes aquestes despeses es valoren a continuació per a un import de cost directe aproximat  del projecte 

de 60.000 euros. 
 

Despeses instal·lacions i varis 
 

* Muntatge, aixecament, trasllat i amortització dels edificis desmuntables per magatzems generals, 
tallers, laboratoris, comunicacions telefòniques, lavabos, dipòsits de combustible, grups 
electrogens o transformadors, etc. 

* Amortització i arranjaments d'aparells topogràfics i material de camp 
* Material i eines, laboratoris, energia, greixat i altres despeses de sosteniment, consum d'energia 

per a l'enllumenat general 
* Altres despeses varies 

 
Despeses personal obra 

 
* 1 Cap d'obra 
* 1 Enginyer tècnic topògraf 
* 1 Ajudant de topografia 
* 1 Encarregat general 

 
 

TOTAL  3.000 euros 
 

Els costos indirectes representen un tant per cent de  
 

 
 
 

El resultat de 5 % és admissible segons l'article 13 de l'Ordre Ministerial de 12 de juny de 1.968, per tant 
el coeficient K, percentatge que correspon a les despeses indirectes (més 1 % d'imprevistos), ha de ser com a 
màxim el 6 % de manera que, d'acord amb l'article 13 de l'esmentada Ordre, limitem aquest coeficient i 
percentatge de costos indirectes a K = 5 + 1 % = 6 %. 
 

A resultes de les instruccions de l’any 2005 emanades per la Direcció de la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en les quals s’estableix com a norma un percentatge zero per a les 
despeses indirectes a aplicar als projectes redactats per aquesta entitat, s’ha establert aquest percentatge de zero 
per a les despeses indirectes del present projecte. A tots els efectes per tant s’entén que les despeses indirectes 
estan englobades indirectament (mitjançant descomptes en els materials, millors rendiments, etc.) dins dels 
preus unitaris que s’especifiquen a continuació. 
 
 S’ha establert un percentatge del 2.5 % per a les despeses auxiliars aplicables a la mà d’obra. 
 

 %  =  100*     = K 5
60000
3000  
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1.2.7.5     JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 21,99000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 21,82000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 24,57000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 22,55000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 20,68000 €

A013H000 H Ajudant electricista 21,07000 €

A013M000 H Ajudant muntador 19,34000 €

A0140000 H Manobre 18,39000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,03000 €

A01H2000 H Oficial 1a per a seguretat i salut 18,37000 €

A01H4000 H Manobre per a seguretat i salut 16,43000 €

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 67,07000 €

C110A0G0 H Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,88000 €

C110F900 H Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C110U070 H Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,21000 €

C1311110 H Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 44,98000 €

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 54,50000 €

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 41,12000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C13161D0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària 42,43000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 55,40000 €

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 60,44000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 31,42000 €

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1501A00 H Camió per a transport de 24 t 52,03000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 41,44000 €

C1503000 H Camió grua 46,00000 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 34,06000 €

C1504S00 H Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 52,13000 €

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 23,90000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 151,25000 €

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 27,42000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1705700 H Formigonera de 250 l 2,72000 €

C170E000 H Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 H Màquina tallajunts 10,15000 €

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 37,25000 €

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C1B0A000 H Màquina per a clavar muntants metàl·lics 42,62000 €

C1B0UV10 H Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,39000 €

C1B0UV20 H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 33,98000 €

C1CF0100 H ESCOMBRADORA DE NETEJA DE L'AGLOMERAT 45,08000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,67000 €



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 1,01000 €

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,25000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0330020 T Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0332A00 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm 19,10000 €

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,03000 €

B0372010 M3 BASE ZA-25 TOT-U ARTIFICIAL SEGONS PG-3 21,16000 €

B03D1000 M3 Terra seleccionada 9,50000 €

B03D1010 M3 Terra seleccionada de préstec CBR>10, segons PG-3 18,00000 €

B03X2000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL TIPUS ZA (25), INCLOS TRANSPORT A L'OBRA 16,79000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 76,19000 €

B0532310 KG Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552420 KG Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,32000 €

B0602220 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

49,70000 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,42000 €

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

62,16000 €

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

61,42000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,27000 €

B065C41B m3 Formigó HA-30/B/10/I+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

83,31000 €

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

57,57000 €

B0704200 T Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

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

35,64000 €

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

29,51000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 5,08000 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,11000 €

B0813020 KG Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,23000 €

B08A1020 KG Producte filmògen per a formigó 2,90000 €

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0AC112D M Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,08000 €

B0B27000 KG Acer en barres corrugades b 400 s de límit elàstic >= 400 n/mm2 0,65000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0B50010 KG ACER GALVANITZAT
Perfils d'acer galvanitzat A 42 b

2,50000 €

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0CHWA03 M2 Planxa d'acer de 8 mm de gruix 3,67000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DZA000 L Desencofrant 2,63000 €

B0DZWA03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,02000 €

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a revestir 0,25000 €

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons une-en 812

6,09000 €

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168

5,74000 €

B1422120 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

8,32000 €

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
pvc, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades segons une-en 175 i
une-en 169

4,98000 €

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din
12, homologada segons une-en 175

7,99000 €

B1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
une-en 352-1 i une-en 458

18,23000 €

B1441201 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une-en 405 0,75000 €

B1453310 U Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre
suport de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

2,77000 €

B1454420 U Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de
cotó amb maniguets fins a mig avantbraç

5,87000 €

B1456821 U Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 33,10000 €

B1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons une-en 407 i une-en 420

6,47000 €

B1461122 U Parella de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl.liques

10,75000 €

B1461130 U Parella de botes d'aigua de pvc tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix 8,05000 €

B1462241 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
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

16,56000 €

B1463253 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
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
din 4843

53,59000 €

B147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons une-en 813

88,56000 €

B1481343 U Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons une-en 340

63,42000 €

B1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une-en
471

19,42000 €

B1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons une-en 340

5,15000 €

B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 14,00000 €

B1526EK6 U Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,48000 €
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B1526EL6 U Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,22000 €

B152U000 M Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada

0,49000 €

B1534001 U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15A0003 U Sirena acústica de marxa enrera 43,85000 €

B15A0015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54000 €

B15B0003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75000 €

B15B0007 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14000 €

B2R14030 M3 CÀNON D'ABOCADA TERRES DE L'EXCAVACIÓ 5,71000 €

B2R5K000 U Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 174,20000 €

B2R5PL00 U Bidó de 200 l per a residus especials 16,10000 €

B2RA71H0 T deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

6,02000 €

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)

4,70000 €

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 7,44000 €

B9651215 ML VORADA P1 RECTA (8 X 20 CM) SÈRIE 350 KG/CM2 4,17000 €

B9651720 m VORADA T3 RECTA (14/17 X 28 CM) SÈRIE S 500 KG/CM2 8,00000 €

B97422E1 U Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,89000 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,57000 €

B9F14910 M2 LLAMBORDA BETULO 10 X 20 X 8 CM SÈRIE S 500 KG/CM2 15,02000 €

B9F14915 M2 LLAMBORDA BETULO 10 X 1O X 8 CM ACABAT NORMAL SÈRIE S 500 KG/CM2. PUNTES 15,02000 €

B9H121U0 T Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B50/70 D amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

53,85000 €

BBA11000 KG Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA12000 KG Pintura no reflectora per a senyalització 6,00000 €

BBA1M000 KG Microesferes de vidre 3,72000 €

BBB2A001 U Senyal manual per a senyalista 12,21000 €

BBBAC013 U Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància

10,89000 €

BBC12102 U Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos 5,59000 €

BBC19000 M Cinta d'abalisament 0,16000 €

BBC1KJ04 M Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 12,49000 €

BBL11302 U Placa triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 115,54000 €

BBL12702 U Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 76,90000 €

BBL1BAL1 U Placa d'orientació o situació, de 120x120 cm, pintada, per a 2 usos 110,00000 €

BBLZ2112 M Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos 4,93000 €

BBLZ2212 M Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos 10,69000 €

BBM11202 U Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24000 €

BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 198,07000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €
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BBM13602 U Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 78,11000 €

BBM1APD2 U Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 160,02000 €

BBM1EH52 u Placa complementària, de 60x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 52,82000 €

BBMZ1B20 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,69000 €

BBMZ5611 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

69,90000 €

BBMZZ126 U Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini

38,88000 €

BD5ZAK00 ML REIXA INTERCEPTORA 100 X 50 X 7 CM FOSA GRISA
Marc i reixa interceptora de fosa gris, qualitat GG-25 norma Din 1691, de dimensions 100 x 500
mm i 70 mm d'espessor, tipus FS-100 (Solvas o similar) amb el marc construït amb guies
d'angulars de perfil d'acer soldats i galvanitzats.

120,00000 €

BD5ZJJ05 UT MARC I REIXA DELTA 80 BENITO
Marc i reixa d'embornal afrontisada i abatible de fosa dúctil, de dimensions de reixa 795 x 240 mm
de 100 mm d'alçada, tipus C-250 UNE EN-124, tipus DELTA 80 (Benito o similar). Càrrega de
ruptura 25 tones. Pintada amb pintura asfàltica o quitrà.

119,00000 €

BD5ZJJH8 u Marc i tapa de fosa dúctil, de dimensions de tapa 780 x 780 mm de 45 mm d'alçada, tipus B-125
UNE EN-124, tipus HIDRAÚLICA 80 (Benito o similar). Càrrega de ruptura 12,5 tones. Pintada
amb pintura asfàltica o quitrà.

107,54000 €

BD5ZRP30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, tipus Benito RP-30 o similar, de 365x365x35 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124

25,56000 €

BD5ZRP70 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, tipus Benito RP-70 o similar, de 765x765x35 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124

123,41000 €

BD7JM220 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjaçant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476

12,55000 €

BDDZ3100 u Marc i tapa de fosa, de norinco, model Solo SO o similar D400, D lliure 600mm, marc octagonal 354,62000 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària per avís de instal·lació existent. 0,11000 €

BDK21495 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 15,26000 €

BDKZH9B0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

25,49000 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG319170 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,33000 €

BG319330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,30000 €

BG31H550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,57000 €

BG322170 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

3,07000 €

BG326700 M Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2 3,61000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG3VC001 U Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio, amb
maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes.

22,20000 €

BG3ZE110 U Terminal per a cable de coure de 35 mm2 1,11000 €

BG46UE30 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca Cahors o
equivalent, serie DF21/2QX, col·locada

16,98000 €

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 10,93000 €

BGD2U010 U Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 11,65000 €
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BGDZE020 U Cartutx per a soldadura Cadweld 1,09000 €

BGDZE030 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,59000 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BHM1UF22 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona,
segons norma UNE-EN 40-5

173,60000 €

BHNYS030 U Llumenera model LEVANTE Led de 40 W de Cariboni o equivalent. Làmpada de leds, equip
electrònic, cos i element de fixació en foneria d'alumini UNI EN 46100, color gris RAL 9006.
Difusor frontal realitzat en polímer transparent amb un grau de protecció IP66. Sistema de
tancament mecànic. Tres punts de subjecció. Possibilitat de regulació de la orientació (0º - 45º-
90º). Parts metàl·liques en acer inoxidable AISI304. 20 POWER LED 3000K. Premsaestopa apte
per a cablejat de 7 - 10 mm. Òptica asimètrica. IP 66. Classe II. Inclou acoblament a columna (kit
junta màstil). Amidament unitat

266,70000 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BM311611 U Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BQ213110 U Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base
perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

94,19000 €

BQU15Q0A MES Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,10000 €

BQU1A204 U Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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, per a 4 usos

664,35000 €

BQUA1100 U Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

109,80000 €

BQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

72,75000 €
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D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 70,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 19,03000 = 17,12700

Subtotal: 17,12700 17,12700

Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,72000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

Materials

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 94,44000 = 14,16600

Subtotal: 51,77830 51,77830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17127

COST DIRECTE 70,30057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,30057

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 73,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 19,03000 = 17,12700

Subtotal: 17,12700 17,12700

Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,72000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

Materials

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,25000 = 12,51250

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,03000 = 27,94650

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 94,44000 = 14,16600

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 54,80680 54,80680
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17127

COST DIRECTE 73,32907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,32907

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040

B0532310 KG Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

Subtotal: 85,20040 85,20040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19982

COST DIRECTE 106,59972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,59972

D0B27100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 400 s, de límit elàstic >= 400
n/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,21990 0,21990

Materials

B0B27000 KG Acer en barres corrugades b 400 s de límit elàstic >=
400 n/mm2

1,050      x 0,65000 = 0,68250

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,69362 0,69362
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 0,91572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91572

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,21990 0,21990

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,65162 0,65162

DESPESES AUXILIARS 100,00 % 0,21990

COST DIRECTE 1,09142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09142
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P-1 F2194J10 M2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de
formigó, en faixes o a tota l'amplada. (Unitat
d'amidament: metre quadrat).

Rend.: 25,521 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,72058

Subtotal: 0,72058 0,72058

Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 38,50000 = 0,75428

C1311110 H Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,143 /R x 44,98000 = 0,25203

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,300 /R x 41,12000 = 0,48337

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 1,000 /R x 67,07000 = 2,62803

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 16,28000 = 0,12758

Subtotal: 4,24529 4,24529

COST DIRECTE 4,96587
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96587

P-2 F2194U22 M2 Enderroc de paviment de llambordins, de fins a 2 m
d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 58,74000 = 2,93700

Subtotal: 2,93700 2,93700

COST DIRECTE 2,93700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93700

P-3 F219UX4Z M2 Fresatge en encaixos de paviments, fins a 10 cm de
gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i
acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 0,500 16,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 1,47120

A0150000 H Manobre especialista 0,080 /R x 19,03000 = 3,04480

Subtotal: 4,51600 4,51600

Maquinària

C170E000 H Escombradora autopropulsada 0,040 /R x 41,62000 = 3,32960

C110F900 H Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,040 /R x 92,39000 = 7,39120

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,040 /R x 16,28000 = 1,30240

Subtotal: 12,02320 12,02320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06774

COST DIRECTE 16,60694
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,60694

F21QU0PB u Desmuntatge de parada de bus, base de formigó i
instal·lacions que calgui, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runa y materials sobre camió o
contenidor i posterior reposició

Rend.: 0,500 696,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 3,400 /R x 22,55000 = 153,34000

A0150000 H Manobre especialista 7,000 /R x 19,03000 = 266,42000

Subtotal: 419,76000 419,76000

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 2,000 /R x 46,97000 = 187,88000

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 16,28000 = 22,79200

Subtotal: 210,67200 210,67200

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

1,000      x 62,16000 = 62,16000

Subtotal: 62,16000 62,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 4,19760

COST DIRECTE 696,78960
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 696,78960

P-4 F221A210 M3 Excavació de terres a cel obert per mitjans mecànics,
en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de
terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi
d'utilitzar explosius o martells molt pesats trencadors)
aplegat de les terres a la vora. Mesurades sobre
perfil. Inclou el refí dels talussos resultants. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

Rend.: 20,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 58,74000 = 2,93700

Subtotal: 2,93700 2,93700
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,85650
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85650

P-5 F221A215 M3 Càrrega de terra i productes resultants de les
excavacions. Mesurada sobre perfil. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

Rend.: 29,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,63414

Subtotal: 0,63414 0,63414

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

1,000 /R x 54,50000 = 1,87931

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,200 /R x 41,12000 = 0,28359

Subtotal: 2,16290 2,16290

COST DIRECTE 2,79704
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79704

P-6 F2226A1Y M3 Excavació amb mitjans mecànics i manuals de rases i
pous d'amplada fons d'excavació inferior a 0,80
metres i fins a 3 metres de profunditat amb mitjans
mecànics en terres de qualsevol tipus (no
classificades), mesurat sobre perfil. Extracció a la
vora dels productes resultants. Inclou la part
proporcional d'ajudes manuals i els possibles
esgotaments. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

Rend.: 0,488 10,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 2,26107

Subtotal: 2,26107 2,26107

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 /R x 41,12000 = 8,42623

Subtotal: 8,42623 8,42623

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05653

COST DIRECTE 10,74383
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,74383

P-7 F222C001 M3 Excavació de cates a mà en zona de serveis per a la
seva localització o variació, inclosa demolició i
reposició de paviment, si s'escau, localització del
servei corresponent i replé posterior amb tot-ú.

Rend.: 1,000 79,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 36,78000

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 58,77000 58,77000

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,090 /R x 41,12000 = 3,70080

Subtotal: 3,70080 3,70080

Materials

B03X2000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL TIPUS ZA (25), INCLOS
TRANSPORT A L'OBRA

1,000      x 16,79000 = 16,79000

Subtotal: 16,79000 16,79000

COST DIRECTE 79,26080
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,26080

P-8 F228A100 M3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous,
embornals i tronetes, per a una amplada en el fons de
rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de
profunditat, segons PG3, estesa, anivellat i
compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98
% P.M. tongada de coronació. Totalment col·locat.
(Unitat d'amidament: metre cúbic)

Rend.: 7,500 10,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 18,39000 = 2,94240

Subtotal: 2,94240 2,94240

Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,500 /R x 41,44000 = 2,76267

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 1,000 /R x 8,67000 = 1,15600

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,600 /R x 41,12000 = 3,28960

Subtotal: 7,20827 7,20827

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07356

COST DIRECTE 10,22423
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22423

P-9 F242U005 M3 Transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra
i dels productes resultants de l'excavació. Inclou totes
les càrregues i transvassaments del material per la
utilització de aplecs intermedis provisionals. Mesurat
sobre perfil. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,070 /R x 18,39000 = 1,28730

Subtotal: 1,28730 1,28730

Maquinària

C1501A00 H Camió per a transport de 24 t 0,083 /R x 52,03000 = 4,31849

Subtotal: 4,31849 4,31849
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 100,00 % 1,28730

COST DIRECTE 6,89309
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89309

P-10 F2A1U105 M3 Subministrament de sòl seleccionat de préstec, CBR
> 10 a 95 % P.M., segons PG3. Amidat sobre perfil.
Subministrament a peu d'obra.

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D1010 M3 Terra seleccionada de préstec CBR>10, segons PG-3 1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 18,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00000

P-11 F2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció
en residus inerts, no especials i especials amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000

P-12 F2R3426A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
a qualsevol distancia. Inclou on calgui contenidor de 9
o 12 t. (Unitat d'amidament:metre cúbic sobre perfil)

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 38,50000 = 6,93000

Subtotal: 6,93000 6,93000

COST DIRECTE 6,93000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93000

P-13 F2R5K000 U Transport de bidons de residus especials a centre de
recollida i transferència

Rend.: 1,000 174,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2R5K000 U Transport de bidons de residus especials a centre de
recollida i transferència

1,000      x 174,20000 = 174,20000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 174,20000 174,20000

COST DIRECTE 174,20000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,20000

P-14 F2R5PL00 U Subministrament de bidó de 200 l per a residus
especials

Rend.: 1,000 16,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2R5PL00 U Bidó de 200 l per a residus especials 1,000      x 16,10000 = 16,10000

Subtotal: 16,10000 16,10000

COST DIRECTE 16,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,10000

P-15 F2R6506A M3 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 a
qualsevol distancia. Inclou on calgui contenidor de 9 o
12 t. Mesurat sobre perfil. (Unitat d'amidament:metre
cúbic sobre perfil)

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 38,50000 = 6,93000

Subtotal: 6,93000 6,93000

COST DIRECTE 6,93000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93000

P-16 F2RA71H0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 T deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

1,480      x 6,02000 = 8,90960

Subtotal: 8,90960 8,90960
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,90960
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90960

P-17 F2RA71H5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de material
bituminós inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B2RA71H5 T deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de material
bituminós inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,480      x 6,02000 = 8,90960

Subtotal: 8,90960 8,90960

COST DIRECTE 8,90960
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90960

P-18 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)

Rend.: 1,000 4,70 €

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 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

F45317C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 114,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

Subtotal: 7,35600 7,35600

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 151,25000 = 21,17500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,17500 21,17500

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,030      x 65,27000 = 67,22810

Subtotal: 67,22810 67,22810

DESPESES AUXILIARS 250,00 % 18,39000

COST DIRECTE 114,14910
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,14910

F45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes d'emprimació
anticorrosiva de resines epoxi i ciment

Rend.: 1,000 23,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 5,49750 5,49750

Materials

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,800      x 5,08000 = 4,06400

Subtotal: 4,06400 4,06400

DESPESES AUXILIARS 250,00 % 13,74375

COST DIRECTE 23,30525
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30525

F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat,
separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el
pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,30000 = 0,18640

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

Subtotal: 0,39320 0,39320

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,09142 = 1,09142

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654

Subtotal: 1,09796 1,09796
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DESPESES AUXILIARS 150,00 % 0,58980

COST DIRECTE 2,08096
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08096

P-19 F928101F M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 17,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 55,40000 = 1,93900

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,44000 = 1,03600

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 64,40000 = 2,89800

Subtotal: 5,87300 5,87300

Materials

B03D1000 M3 Terra seleccionada 1,150      x 9,50000 = 10,92500

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 10,97550 10,97550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00920

COST DIRECTE 17,77720
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,77720

P-20 F93120Z M3 Base de tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM. (Unitat d'amidament:
metre cúbic)

Rend.: 1,000 30,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 55,40000 = 1,93900

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,44000 = 1,03600

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 64,40000 = 1,93200

Subtotal: 4,90700 4,90700

Materials

B0372010 M3 BASE ZA-25 TOT-U ARTIFICIAL SEGONS PG-3 1,150      x 21,16000 = 24,33400

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 24,38450 24,38450
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COST DIRECTE 30,21100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,21100

P-21 F9360020 M3 Base de formigó per paviment construïda amb
formigó HM-20/B/20/I, compactada (vibrat) i
anivellada. Inclou les possibles addicions al formigó
per al curat, presa, treballabilitat, etc, i les juntes de
formigonat i de temperatura. Subministrament i
col·locació. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

Rend.: 6,000 81,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 3,66500

A0140000 H Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 9,19500

Subtotal: 12,86000 12,86000

Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts 0,200 /R x 10,15000 = 0,33833

C13161D0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,200 /R x 42,43000 = 1,41433

C2005000 H Regle vibratori 1,000 /R x 4,67000 = 0,77833

Subtotal: 2,53099 2,53099

Materials

B08A1020 KG Producte filmògen per a formigó 1,000      x 2,90000 = 2,90000

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

1,000      x 62,16000 = 62,16000

B0111000 M3 Aigua 0,020      x 1,01000 = 0,02020

B0813020 KG Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó,
segons la norma UNE-EN 934-2

1,000      x 1,23000 = 1,23000

Subtotal: 66,31020 66,31020

COST DIRECTE 81,70119
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,70119

P-22 F9360021 M3 Base de formigó per paviment construïda amb
formigó HM-15/B/20/I, compactada (vibrat) i
anivellada. Inclou les possibles addicions al formigó
per al curat, presa, treballabilitat, etc, i les juntes de
formigonat i de temperatura. Subministrament i
col·locació. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

Rend.: 6,000 77,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 9,19500

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 3,66500

Subtotal: 12,86000 12,86000

Maquinària

C13161D0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,200 /R x 42,43000 = 1,41433

C2005000 H Regle vibratori 1,000 /R x 4,67000 = 0,77833
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C170H000 H Màquina tallajunts 0,200 /R x 10,15000 = 0,33833

Subtotal: 2,53099 2,53099

Materials

B08A1020 KG Producte filmògen per a formigó 1,000      x 2,90000 = 2,90000

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

1,000      x 57,57000 = 57,57000

B0111000 M3 Aigua 0,020      x 1,01000 = 0,02020

B0813020 KG Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó,
segons la norma UNE-EN 934-2

1,000      x 1,23000 = 1,23000

Subtotal: 61,72020 61,72020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19290

COST DIRECTE 77,30409
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,30409

P-23 F9651215 ML VORADA P-1 RECTA (8 X 20 CM) DOBLE CAPA
Vorada prefabricada de formigó recte, tipus P-1 (8 x
20 cm) de doble capa (capa que dóna a l'intempèrie
extradura) de resistència característica a compressió
de 350 Kg/cm2 i resistència a flexió de 60 Kg/cm2,
col·locada sobre base de formigó HM-20/S/20/l
d'espessor mínim de 22-30 cm. Rejuntada amb
morter M-450. Inclou la possible excavació per a la
instal·lació del formigó, els encofrats laterals i talls de
vorades per encaixos. Subministrament i col·locació.
(Unitat d'amidament: metre lineal)

Rend.: 5,295 26,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 18,39000 = 4,16771

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,15297

Subtotal: 8,32068 8,32068

Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 23,90000 = 0,45137

Subtotal: 0,45137 0,45137

Materials

B9651215 ML VORADA P1 RECTA (8 X 20 CM) SÈRIE 350
KG/CM2

1,000      x 4,17000 = 4,17000

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,000      x 0,11000 = 0,33000

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 55,42000 = 11,08400

B0111000 M3 Aigua 2,000      x 1,01000 = 2,02000

Subtotal: 17,60400 17,60400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12481

COST DIRECTE 26,50086
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,50086

P-24 F9655720 m VORADA T-3 RECTA (14/17 X 28 CM) DOBLE CAPA
Vorada prefabricada de formigó recta, tipus T-3
(14/17 x 28 cm) de doble capa (capa que dóna a
l'intempèrie extradura) de resistència característica
compressió de 500 Kg/cm2 i resistència a flexió de 80
Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó
HM-20/S/20/I d'espessor mínim de 22-30 cm.
Rejuntada amb morter M-450. Inclou la possible
excavació per encaixos. Subministrament i
col·locació. (Unitat de mesura: metre lineal)

Rend.: 8,000 24,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,74875

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 2,29875

Subtotal: 5,04750 5,04750

Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 23,90000 = 0,29875

Subtotal: 0,29875 0,29875

Materials

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 4,000      x 0,11000 = 0,44000

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,140      x 55,42000 = 7,75880

B0111000 M3 Aigua 3,000      x 1,01000 = 3,03000

B9651720 m VORADA T3 RECTA (14/17 X 28 CM) SÈRIE S 500
KG/CM2

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 19,22880 19,22880

COST DIRECTE 24,57505
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,57505

P-25 F9742210 ML RIGOLA PREFABRICADA 20 X 20 X 8 CM BLANCA
Rigola prefabricada de morter de ciment de color
blanc de dimensions 20 x 20 x 8 cm, segons norma
UNE 127.024 (de resistència característica a
flexió-tracció de 5 MPa, absorció d'aigua inferior a 8
% en massa, desgast amplada petjada inferior a 30
mm), col·locada sobre llit de formigó HM-20/S/20/I
d'un espessor mínim de 24 cm. Rejuntada amb
morter de ciment M-450. Inclou la possible excavació
per a la instal·lació del formigó i els encofrats laterals.
Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
metre lineal)

Rend.: 7,820 14,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 2,35166
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PARTIDES D'OBRA

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,99000 = 2,81202

Subtotal: 5,16368 5,16368

Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 23,90000 = 0,30563

Subtotal: 0,30563 0,30563

Materials

B97422E1 U Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,000      x 0,89000 = 4,45000

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,063      x 55,42000 = 3,49146

B0111000 M3 Aigua 0,003      x 1,01000 = 0,00303

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 9,200      x 0,11000 = 1,01200

Subtotal: 8,95649 8,95649

COST DIRECTE 14,42580
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42580

P-26 F9E1321G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 32,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,470 /R x 18,39000 = 8,64330

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

Subtotal: 21,83730 21,83730

Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,003      x 76,19000 = 0,22857

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 5,57000 = 5,68140

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,045      x 19,25000 = 0,86625

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,032      x 106,59972 = 3,41119

B0111000 M3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101

Subtotal: 10,18842 10,18842

COST DIRECTE 32,02572
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,02572

P-27 F9F15115 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES BETULO SENSE
BASE FORMIGÓ SOBRE MORTER PASTAT
Paviment de llambordes construït amb llambordes
prefabricades de formigó grises de tipus Betulo (ICA o
equivalent) de 20 x 10 x 8 cm acabat normal, sèrie S

Rend.: 4,375 40,09 €
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PARTIDES D'OBRA

(Resistència a compressió > 500 Kg/cm2 (UNE
7068)), col·locat a truc de maceta sobre morter pastat
de 4 cm d'espessor i sorra de closa, sense la base
de formigó. Inclou la part proporcional de llambordins
de 10 x 10 x 8 cm (per encaix a zones complicades) i
l'anivellament de totes les tapes. Subministrament i
col·locació. (Unitat d'amidament: metre quadrat)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,02629

A0140000 H Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 12,61029

Subtotal: 17,63658 17,63658

Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,800 /R x 23,90000 = 4,37029

Subtotal: 4,37029 4,37029

Materials

B0704200 T Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,080      x 28,87000 = 2,30960

B9F14910 M2 LLAMBORDA BETULO 10 X 20 X 8 CM SÈRIE S
500 KG/CM2

0,950      x 15,02000 = 14,26900

B9F14915 M2 LLAMBORDA BETULO 10 X 1O X 8 CM ACABAT
NORMAL SÈRIE S 500 KG/CM2. PUNTES

0,050      x 15,02000 = 0,75100

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 1,01000 = 0,01010

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,010      x 17,50000 = 0,17500

B2R14030 M3 CÀNON D'ABOCADA TERRES DE L'EXCAVACIÓ 0,100      x 5,71000 = 0,57100

Subtotal: 18,08570 18,08570

COST DIRECTE 40,09257
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09257

P-28 F9H121U4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 95% de l'assaig marshall. Les partides
necessaries per a la execució de les MBC inclouen la
seva part proporcional dels equips d'estesa (amb
minicarregadora de pneumàtics), reg i compactació.
(Unitat d'amidament: tona)

Rend.: 1,000 102,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,172 /R x 18,39000 = 3,16308

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 21,99000 = 0,41781

Subtotal: 3,58089 3,58089

Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 38,50000 = 38,50000

C13161D0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,125 /R x 42,43000 = 5,30375

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,015 /R x 60,44000 = 0,90660



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 44,71035 44,71035

Materials

B9H121U0 T Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf
B50/70 D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 53,85000 = 53,85000

Subtotal: 53,85000 53,85000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 0,17904

COST DIRECTE 102,32028
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,32028

P-29 F9H121UX jor JORNADA TRASLLAT EQUIPS AGLOMERAT Rend.: 1,000 3.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 F9J13R10 M2 Reg asfàltic d'adherència amb emulsió catiònica tipus
ECR-1, segons PG-3, amb una dotació mínima d'1
Kg/m2 de betúm residual. Inclou la neteja de la
superfície d'aplicació i la possible aportació de
graveta per a transitar. Subministrament i col·locació.
(Unitat d'amidament: metre quadrat) Les partides
necessaries per a la execució de les MBC inclouen la
seva part proporcional dels equips d'estesa amb
minicarregadora de pneumàtics, reg i compactació.
(Unitat d'amidament: metre quadrat)

Rend.: 438,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 0,12596

Subtotal: 0,12596 0,12596

Maquinària

C1CF0100 H ESCOMBRADORA DE NETEJA DE L'AGLOMERAT 0,500 /R x 45,08000 = 0,05146

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,500 /R x 31,42000 = 0,03587

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,42000 = 0,06260

Subtotal: 0,14993 0,14993

Materials

B0332A00 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm 0,003      x 19,10000 = 0,05730

B0552420 KG Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 0,37730 0,37730

DESPESES AUXILIARS 10,00 % 0,01260

COST DIRECTE 0,66579
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66579

FBB11121 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 83,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,170 /R x 19,34000 = 3,28780

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,55000 = 3,83350
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,12130 7,12130

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 34,06000 = 5,79020

Subtotal: 5,79020 5,79020

Materials

BBM11202 U Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 70,24000 = 70,24000

Subtotal: 70,24000 70,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10682

COST DIRECTE 83,25832
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,25832

P-31 FBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. (Unitat d'amidament:
unitat)

Rend.: 1,000 224,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,192 /R x 19,34000 = 3,71328

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,192 /R x 22,55000 = 4,32960

Subtotal: 8,04288 8,04288

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,192 /R x 34,06000 = 6,53952

Subtotal: 6,53952 6,53952

Materials

BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 198,07000 = 198,07000

Subtotal: 198,07000 198,07000

DESPESES AUXILIARS 150,00 % 12,06432

COST DIRECTE 224,71672
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,71672

P-32 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 61,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,170 /R x 19,34000 = 3,28780

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,55000 = 3,83350

Subtotal: 7,12130 7,12130

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 34,06000 = 5,79020

Subtotal: 5,79020 5,79020
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Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10682

COST DIRECTE 61,30832
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,30832

FBB11351 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 91,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,170 /R x 19,34000 = 3,28780

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,55000 = 3,83350

Subtotal: 7,12130 7,12130

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 34,06000 = 5,79020

Subtotal: 5,79020 5,79020

Materials

BBM13602 U Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 78,11000 = 78,11000

Subtotal: 78,11000 78,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10682

COST DIRECTE 91,12832
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,12832

P-33 FBB31620 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al senyal. (Unitat
d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 71,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,1369 /R x 19,34000 = 2,64765

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,1369 /R x 22,55000 = 3,08710

Subtotal: 5,73475 5,73475

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1369 /R x 34,06000 = 4,66281

Subtotal: 4,66281 4,66281

Materials

BBM1EH52 u Placa complementària, de 60x20 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 52,82000 = 52,82000

Subtotal: 52,82000 52,82000
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DESPESES AUXILIARS 150,00 % 8,60213

COST DIRECTE 71,81969
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,81969

P-34 FBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 17,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 21,82000 = 1,09100

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 2,93000 2,93000

Materials

BBMZ1B20 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 12,69000 = 12,69000

D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 70,30057 = 2,06684

Subtotal: 14,75684 14,75684

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04395

COST DIRECTE 17,73079
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,73079

FD5ECUN u Bunera registrable per a cuneta de formigó segons
plànols formada per:
- Solera de 20 cm de Formigó i caixa de maó massís
amb morter M-450, arrebosat i lliscat per dins amb
M-600
- Biga de formigo armat pintada amb morter epoxi
per sostenir les frontisses i marcs
- Connexió Tub Pe-80 alveolar D=315mm amb
formigó HM-20/B/10/I
(Unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 537,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F9360020 M3 Base de formigó per paviment construïda amb
formigó HM-20/B/20/I, compactada (vibrat) i
anivellada. Inclou les possibles addicions al formigó
per al curat, presa, treballabilitat, etc, i les juntes de
formigonat i de temperatura. Subministrament i
col·locació. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

0,2475      x 81,70119 = 20,22104

FD7JM225 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica
inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons
de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15
cm sobre el tub. (Unitat d'amidament: metre lineal)

1,000      x 34,34145 = 34,34145
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F45317C4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,015      x 114,14910 = 1,71224

F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclòs la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat,
separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el
pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

1,000      x 2,08096 = 2,08096

F45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes d'emprimació
anticorrosiva de resines epoxi i ciment

1,000      x 23,30525 = 23,30525

FD5J5232 M2 Recrescut d'embornal o troneta amb paret de fàbrica
de maó massís 29 x 14 x (5 o 6) cm rejuntat amb
morter M-450 i lliscat i arrebossat per dins amb
morter M-600. Inclou la construcció dels escaires i la
part proporcional de tallat de maons. En els
embornals amb vorada bústia el recrescut s'ajustarà a
aquesta vorada. Subministrament i col·locació. (Unitat
d'amidament: metre quadrat de paret)

5,338      x 85,31559 = 455,41462

Subtotal: 537,07556 537,07556

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 537,07556
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 537,07556

FD5J4F0U UT Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 70x30x85
cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó sobre
solera de 10 cm de formigó

Rend.: 1,000 62,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,050 /R x 21,99000 = 23,08950

A0140000 H Manobre 1,050 /R x 18,39000 = 19,30950

Subtotal: 42,39900 42,39900

Materials

B0DZA000 L Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,31000 = 1,31000

B064300C M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,274      x 61,42000 = 16,82908

Subtotal: 19,61188 19,61188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63599

COST DIRECTE 62,64687
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,64687

P-35 FD5J4F0V UT Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de
100x500x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó sobre solera de 10 cm de formigó

Rend.: 1,000 62,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 1,050 /R x 18,39000 = 19,30950

A0121000 H Oficial 1a 1,050 /R x 21,99000 = 23,08950

Subtotal: 42,39900 42,39900

Materials

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,31000 = 1,31000

B064300C M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,274      x 61,42000 = 16,82908

B0DZA000 L Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

Subtotal: 19,61188 19,61188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63599

COST DIRECTE 62,64687
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,64687

P-36 FD5J5232 M2 Recrescut d'embornal o troneta amb paret de fàbrica
de maó massís 29 x 14 x (5 o 6) cm rejuntat amb
morter M-450 i lliscat i arrebossat per dins amb
morter M-600. Inclou la construcció dels escaires i la
part proporcional de tallat de maons. En els
embornals amb vorada bústia el recrescut s'ajustarà a
aquesta vorada. Subministrament i col·locació. (Unitat
d'amidament: metre quadrat de paret)

Rend.: 0,720 85,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,99000 = 30,54167

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 25,54167

Subtotal: 56,08334 56,08334

Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 23,90000 = 3,31944

Subtotal: 3,31944 3,31944

Materials

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 92,000      x 0,11000 = 10,12000

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm,
per a revestir

57,470      x 0,25000 = 14,36750

B0111000 M3 Aigua 0,023      x 1,01000 = 0,02323

Subtotal: 24,51073 24,51073

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,40208

COST DIRECTE 85,31559
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,31559

P-37 FD5ZAK00 UT Marc i reixa interceptora de fosa gris, qualitat GG-25
segons norma Din 1691, de dimensions 100 x 500
mm i 70 mm d'espessor (tipus FS-100 (Solvas o
similar)) amb el marc construït amb guies d'angulars
de perfil d'acer soldats i galvanitzats. Inclou part
proporcional de morter i maons massissos de

Rend.: 1,970 208,03 €
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recolzament. Subministrament i col·locació. (Unitat
d'amidament: unitat)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 11,16244

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 9,33503

Subtotal: 20,49747 20,49747

Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200 /R x 23,90000 = 2,42640

Subtotal: 2,42640 2,42640

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,003      x 1,01000 = 0,00303

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm,
per a revestir

6,000      x 0,25000 = 1,50000

B0B50010 KG ACER GALVANITZAT
Perfils d'acer galvanitzat A 42 b

25,000      x 2,50000 = 62,50000

BD5ZAK00 ML REIXA INTERCEPTORA 100 X 50 X 7 CM FOSA
GRISA
Marc i reixa interceptora de fosa gris, qualitat GG-25
norma Din 1691, de dimensions 100 x 500 mm i 70
mm d'espessor, tipus FS-100 (Solvas o similar) amb
el marc construït amb guies d'angulars de perfil d'acer
soldats i galvanitzats.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 10,000      x 0,11000 = 1,10000

Subtotal: 185,10303 185,10303

COST DIRECTE 208,02690
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,02690

FD5ZJJ05 UT REIXA D'EMBORNAL DELTA 80 FOSA DÚCTIL 795
X 240 MM I 100 MM
Marc i reixa d'embornal afrontisada i abatible de fosa
dúctil de dimensions de reixa 795 x 240 mm de 100
mm d'alçada, tipus C-250 UNE EN-124, tipus DELTA
80 (Benito o similar), pintada amb pintura asfàtica o
quitrà. Càrrega de ruptura 25 tones. Inclou el
recalçament del marc amb morter i maons.
Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
unitat)

Rend.: 1,563 154,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 14,06910

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 11,76583

Subtotal: 25,83493 25,83493

Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 23,90000 = 1,52911
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Subtotal: 1,52911 1,52911

Materials

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm,
per a revestir

20,000      x 0,25000 = 5,00000

BD5ZJJ05 UT MARC I REIXA DELTA 80 BENITO
Marc i reixa d'embornal afrontisada i abatible de fosa
dúctil, de dimensions de reixa 795 x 240 mm de 100
mm d'alçada, tipus C-250 UNE EN-124, tipus DELTA
80 (Benito o similar). Càrrega de ruptura 25 tones.
Pintada amb pintura asfàltica o quitrà.

1,000      x 119,00000 = 119,00000

B0111000 M3 Aigua 0,005      x 1,01000 = 0,00505

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 20,000      x 0,11000 = 2,20000

Subtotal: 126,20505 126,20505

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64587

COST DIRECTE 154,21496
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,21496

P-38 FD5ZJJH8 u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions de tapa 780
x 780 mm de 45 mm d'alçada, tipus C-125f UNE
EN-124, tipus Hidràulica 80 (Benito o similar), pintada
amb pintura asfàtica o quitrà. Càrrega de ruptura 12.5
tones. Inclou el recalçament del marc amb morter i
maons. Subministrament i col·locació. (Unitat
d'amidament: unitat)

Rend.: 1,563 142,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 14,06910

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 11,76583

Subtotal: 25,83493 25,83493

Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 23,90000 = 1,52911

Subtotal: 1,52911 1,52911

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,005      x 1,01000 = 0,00505

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm,
per a revestir

20,000      x 0,25000 = 5,00000

BD5ZJJH8 u Marc i tapa de fosa dúctil, de dimensions de tapa 780
x 780 mm de 45 mm d'alçada, tipus B-125 UNE
EN-124, tipus HIDRAÚLICA 80 (Benito o similar).
Càrrega de ruptura 12,5 tones. Pintada amb pintura
asfàltica o quitrà.

1,000      x 107,54000 = 107,54000

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 20,000      x 0,11000 = 2,20000

Subtotal: 114,74505 114,74505
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64587

COST DIRECTE 142,75496
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,75496

FD5ZRP30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Benito RP-30 o
similar, abatible, de 365x365x35 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124. Subministrament i
col·locació. (Unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 43,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 21,99000 = 9,23580

A0140000 H Manobre 0,420 /R x 18,39000 = 7,72380

Subtotal: 16,95960 16,95960

Materials

BD5ZRP30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, tipus Benito
RP-30 o similar, de 365x365x35 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124

1,000      x 25,56000 = 25,56000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 29,51000 = 1,18040

Subtotal: 26,74040 26,74040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25439

COST DIRECTE 43,95439
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,95439

FD5ZRP70 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Benito RP-70 o
similar, abatible, de 765x765x35 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124. Subministrament i
col·locació. (Unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 141,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,420 /R x 18,39000 = 7,72380

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 21,99000 = 9,23580

Subtotal: 16,95960 16,95960

Materials

BD5ZRP70 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, tipus Benito
RP-70 o similar, de 765x765x35 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124

1,000      x 123,41000 = 123,41000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 29,51000 = 1,18040

Subtotal: 124,59040 124,59040
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25439

COST DIRECTE 141,80439
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,80439

P-39 FD7JM225 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica
inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons
de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15
cm sobre el tub. (Unitat d'amidament: metre lineal)

Rend.: 1,000 34,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,55000 = 3,38250

A013M000 H Ajudant muntador 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

Subtotal: 6,28350 6,28350

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,280      x 16,36000 = 4,58080

BD7JM220 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjaçant junta elàstica
inclosa al tub, segons pr EN - 13476

1,020      x 12,55000 = 12,80100

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,070      x 17,87000 = 1,25090

Subtotal: 18,63270 18,63270

DESPESES AUXILIARS 150,00 % 9,42525

COST DIRECTE 34,34145
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,34145

FDB13450 U SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM DE GRUIX
I PLANTA D'1,15X1,15 M

Rend.: 1,000 18,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,180 /R x 18,39000 = 3,31020

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,180 /R x 21,99000 = 3,95820

Subtotal: 7,26840 7,26840

Materials

B0602220 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,225      x 49,70000 = 11,18250

Subtotal: 11,18250 11,18250

COST DIRECTE 18,45090
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,45090
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P-40 FDB1S20 ut Solera per a pou de registre amb formigó
HM-30/B/10/I+Qa d'espessor 35 cm amb formació
mitja canya i dimensions 1.20x1.20 m. Inclou 10 cm
formigó de neteja. Segons plànols (Unitat
d'amidament: unitat completament acabada).

Rend.: 1,000 77,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,1361 /R x 18,39000 = 2,50288

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,1361 /R x 21,99000 = 2,99284

Subtotal: 5,49572 5,49572

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

0,484      x 62,16000 = 30,08544

B065C41B m3 Formigó HA-30/B/10/I+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,504      x 83,31000 = 41,98824

Subtotal: 72,07368 72,07368

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13739

COST DIRECTE 77,70679
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,70679

FDB1S21 ut Solera per a pou de registre apetit amb formigó
HM-30/B/10/I+Qa d'espessor 15 cm, plana i
dimensions 0,90x0,90 m. Segons plànols (Unitat
d'amidament: unitat completament acabada).

Rend.: 0,694 40,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,1361 /R x 21,99000 = 4,31245

A0140000 H Manobre 0,1361 /R x 18,39000 = 3,60645

Subtotal: 7,91890 7,91890

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

0,361      x 62,16000 = 22,43976

B065C41B m3 Formigó HA-30/B/10/I+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,1215      x 83,31000 = 10,12217

Subtotal: 32,56193 32,56193

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19797

COST DIRECTE 40,67880
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,67880

P-41 FDD10015 m2 Formació de paret de pou de registre petit sobre nova
xarxa de clavegueram quadrada o circular de
dimensió mínima interior 0,90 metres, construïda amb
parets de 15 cm de maó massís de 29 x 14 x 5 cm
arrebossats per dins amb morter M-450, amb el
recrescut troncocònic fins a nivell de tapa de registre,

Rend.: 0,700 74,53 €
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amb la col·locació dels maons de tal manera que
s'aconsegueixi un foradat de la paret (permeabilitat)
del 50 %. Inclou les connexions de la xarxa principal i
secundària. Subministrament i col·locació. (Unitat
d'amidament: metre quadrat de paret pou de registre)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 26,27143

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,99000 = 31,41429

Subtotal: 57,68572 57,68572

Materials

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 15,000      x 0,11000 = 1,65000

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm,
per a revestir

55,000      x 0,25000 = 13,75000

Subtotal: 15,40000 15,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,44214

COST DIRECTE 74,52786
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,52786

P-42 FDG5S001 M Subministrament i col·locació de planxa d'acer de
8mm de gruix per tal de protegir instal·lació elèctrica
existent.

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560

A0121000 H Oficial 1a 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,61520 1,61520

Materials

B0CHWA03 M2 Planxa d'acer de 8 mm de gruix 1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02423

COST DIRECTE 5,30943
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,30943

P-43 FDGZU050 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització, per avís de instal·lacions
existents.

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
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Materials

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària per avís de instal·lació existent.

1,050      x 0,11000 = 0,11550

Subtotal: 0,11550 0,11550

DESPESES AUXILIARS 150,00 % 0,27585

COST DIRECTE 0,57525
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57525

P-44 FDK262B8 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 56,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 29,38500 29,38500

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,200 /R x 46,00000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000

Materials

BDK21495 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,26000 = 15,26000

B0330020 T Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 18,60000 = 1,80792

Subtotal: 17,06792 17,06792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44078

COST DIRECTE 56,09370
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,09370

P-45 FDKZH9B4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 39,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 14,13300 14,13300

Materials

BDKZH9B0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 25,49000 = 25,49000

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

0,0032      x 35,64000 = 0,11405

Subtotal: 25,60405 25,60405
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21200

COST DIRECTE 39,94905
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,94905

FDZ00DV u Marc i tapa de fosa dúctil, tipus SOLO SO (Norinco, o
similar) tipus D-400, segons norma UNE-EN-124.
Marc octagonal, amb el pas lliure de 60 cm , amb
junta de neopré. Amb l'anagrama municipal del
servei. Inclou el recalçament amb maó massís 29 x
14 x (5 o 6) cm i morter (com a mínim dues filades).
Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
unitat)

Rend.: 1,000 398,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,100 /R x 18,39000 = 20,22900

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 42,21900 42,21900

Materials

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 5,000      x 0,11000 = 0,55000

BDDZ3100 u Marc i tapa de fosa, de norinco, model Solo SO o
similar D400, D lliure 600mm, marc octagonal

1,000      x 354,62000 = 354,62000

Subtotal: 355,17000 355,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,05548

COST DIRECTE 398,44448
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,44448

P-46 FG22TH1K M Subministrament i col·locació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 21,07000 = 0,42140

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,57000 = 0,81081

Subtotal: 1,23221 1,23221

Materials

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,86421
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86421

P-47 FG319174 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,050 /R x 21,07000 = 1,05350

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,57000 = 1,22850

Subtotal: 2,28200 2,28200

Materials

BG319170 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,33000 = 2,37660

Subtotal: 2,37660 2,37660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03423

COST DIRECTE 4,69283
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69283

P-48 FG31H554 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,57000 = 0,98280

A013H000 H Ajudant electricista 0,040 /R x 21,07000 = 0,84280

Subtotal: 1,82560 1,82560

Materials

BG31H550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,57000 = 1,60140

Subtotal: 1,60140 1,60140

COST DIRECTE 3,42700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42700

P-49 FG38U355 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
en malla de connexio a terra a fons de rasa.

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,027 /R x 21,07000 = 0,56889
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A012H000 H Oficial 1a electricista 0,027 /R x 24,57000 = 0,66339

Subtotal: 1,23228 1,23228

Materials

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,050      x 1,29000 = 1,35450

Subtotal: 1,86450 1,86450

COST DIRECTE 3,09678
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09678

P-50 FHK2S033 U Llumenera model LEVANTE Led de 40 W de
Cariboni o equivalent. Làmpada de leds, equip
electrònic, cos i element de fixació en foneria
d'alumini UNI EN 46100, color gris RAL 9006.
Difusor frontal realitzat en polímer transparent amb un
grau de protecció IP66. Sistema de tancament
mecànic. Tres punts de subjecció. Possibilitat de
regulació de la orientació (0º - 45º- 90º). Parts
metàl·liques en acer inoxidable AISI304. 20 POWER
LED 3000K. Premsaestopa apte per a cablejat de 7 -
10 mm. Òptica asimètrica. IP 66. Classe II.
Subministrament i col·locació. Inclou acoblament a
columna (kit junta màstil) (Unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 291,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,57000 = 6,14250

A013H000 H Ajudant electricista 0,250 /R x 21,07000 = 5,26750

Subtotal: 11,41000 11,41000

Maquinària

C1504S00 H Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,250 /R x 52,13000 = 13,03250

Subtotal: 13,03250 13,03250

Materials

BHNYS030 U Llumenera model LEVANTE Led de 40 W de Cariboni
o equivalent.  Làmpada de leds, equip electrònic, cos
i element de fixació en foneria d'alumini UNI  EN
46100, color gris RAL 9006. Difusor frontal realitzat
en polímer transparent amb un grau de protecció
IP66. Sistema de tancament mecànic. Tres punts de
subjecció. Possibilitat de regulació de la orientació (0º
- 45º- 90º). Parts metàl·liques en acer inoxidable
AISI304. 20 POWER LED 3000K. Premsaestopa apte
per a cablejat de 7 - 10 mm. Òptica asimètrica. IP 66.
Classe II.  Inclou acoblament a columna (kit junta
màstil). Amidament unitat

1,000      x 266,70000 = 266,70000

Subtotal: 266,70000 266,70000
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COST DIRECTE 291,14250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,14250

P-51 FHM1S001 U Posada a terra d'element metàl·lic Rend.: 1,000 42,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 21,99000 = 5,93730

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,270 /R x 24,57000 = 6,63390

A0140000 H Manobre 0,270 /R x 18,39000 = 4,96530

A013H000 H Ajudant electricista 0,270 /R x 21,07000 = 5,68890

Subtotal: 23,22540 23,22540

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,045 /R x 41,12000 = 1,85040

Subtotal: 1,85040 1,85040

Materials

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 1,000      x 10,93000 = 10,93000

BG3ZE110 U Terminal per a cable de coure de 35 mm2 1,000      x 1,11000 = 1,11000

BGDZE020 U Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,09000 = 1,09000

BGDZE030 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,59000 = 0,59000

BG326700 M Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar
de secció 1x16 mm2

1,000      x 3,61000 = 3,61000

Subtotal: 17,33000 17,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34838

COST DIRECTE 42,75418
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,75418

P-52 FHM1UF22 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta reforçades segons
prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (inclou excavació i dau de formigó) i amb la
instal·lació elèctrica interior (inclou caixa de
connexions i protecció). Inclou presa de terra.
Totalment instal·lada i anivellada.

Rend.: 1,000 310,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,316 /R x 21,07000 = 6,65812

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,316 /R x 24,57000 = 7,76412

A0140000 H Manobre 0,370 /R x 18,39000 = 6,80430

Subtotal: 21,22654 21,22654

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,250 /R x 46,00000 = 11,50000

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,130 /R x 31,42000 = 4,08460

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,120 /R x 50,00000 = 6,00000
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Subtotal: 21,58460 21,58460

Materials

BG319330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,000      x 1,30000 = 5,20000

BG322170 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

2,000      x 3,07000 = 6,14000

BGD2U010 U Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 1,000      x 11,65000 = 11,65000

BHM1UF22 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta reforçades segons
prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona, segons
norma UNE-EN 40-5

1,000      x 173,60000 = 173,60000

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

B064300C M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,220      x 61,42000 = 13,51240

BG46UE30 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada
tetrapolar i sortida bipolar, marca Cahors o
equivalent, serie DF21/2QX, col·locada

1,000      x 16,98000 = 16,98000

Subtotal: 266,93240 266,93240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53066

COST DIRECTE 310,27420
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,27420

P-53 FHX1B010 U Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio
baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio, amb maniguet
d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva
execucio.

Rend.: 1,000 45,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,500 /R x 21,07000 = 10,53500

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,57000 = 12,28500

Subtotal: 22,82000 22,82000

Materials

BG3VC001 U Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio
baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio, amb maniguet
d'empalmament termoretràctil i cintes.

1,000      x 22,20000 = 22,20000

Subtotal: 22,20000 22,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34230

COST DIRECTE 45,36230
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,36230

P-54 FQ213112 U Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre, de
planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus
de formigó de 30x30x30 cm

Rend.: 1,000 108,79 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,09500 10,09500

Materials

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0594      x 73,32907 = 4,35575

BQ213110 U Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre de
planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm

1,000      x 94,19000 = 94,19000

Subtotal: 98,54575 98,54575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15143

COST DIRECTE 108,79218
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,79218

P-55 G2192C04 M Enderroc de vorada amb rigola de formigó col.locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega sobre camió. (Unitat
d'amidament: metre lineal)

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 67,07000 = 4,02420

Subtotal: 4,02420 4,02420

COST DIRECTE 4,02420
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02420

P-56 G2194XB2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió. (Unitat d'amidament: metre quadrat)

Rend.: 1,000 7,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,020 /R x 67,07000 = 1,34140

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 5,87400

Subtotal: 7,21540 7,21540

COST DIRECTE 7,21540
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21540
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P-57 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.
(Unitat d'amidament: metre lineal)

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,060 /R x 19,03000 = 1,14180

A0121000 H Oficial 1a 0,060 /R x 21,99000 = 1,31940

Subtotal: 2,46120 2,46120

Maquinària

C110A0G0 H Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,88000 = 0,17280

C110U070 H Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,060 /R x 14,21000 = 0,85260

Subtotal: 1,02540 1,02540

COST DIRECTE 3,48660
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48660

P-58 G2243011 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM. (Unitat
d'amidament: metre quadrat)

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,016 /R x 55,40000 = 0,88640

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,025 /R x 60,44000 = 1,51100

Subtotal: 2,39740 2,39740

COST DIRECTE 2,39740
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39740

P-59 G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 54,50000 = 0,54500

Subtotal: 0,54500 0,54500

COST DIRECTE 0,54500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54500

P-60 GBA1U311 M Pintat de banda d'ample 10cm sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent blanca o groga i
reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el
premarcat

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,004 /R x 19,03000 = 0,07612
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A0121000 H Oficial 1a 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995

Subtotal: 0,18607 0,18607

Maquinària

C1B0UV10 H Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,001 /R x 37,39000 = 0,03739

C1B0UV20 H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,001 /R x 33,98000 = 0,03398

Subtotal: 0,07137 0,07137

Materials

BBA1M000 KG Microesferes de vidre 0,060      x 3,72000 = 0,22320

BBA12000 KG Pintura no reflectora per a senyalització 0,300      x 6,00000 = 1,80000

Subtotal: 2,02320 2,02320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 2,28343
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28343

P-61 GBA1U321 M Pintat de banda d'ample 15cm sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent blanca o groga i
reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el
premarcat

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,003 /R x 19,03000 = 0,05709

A0121000 H Oficial 1a 0,004 /R x 21,99000 = 0,08796

Subtotal: 0,14505 0,14505

Maquinària

C1B0UV20 H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,001 /R x 33,98000 = 0,03398

C1B0UV10 H Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,001 /R x 37,39000 = 0,03739

Subtotal: 0,07137 0,07137

Materials

BBA1M000 KG Microesferes de vidre 0,090      x 3,72000 = 0,33480

BBA12000 KG Pintura no reflectora per a senyalització 0,450      x 6,00000 = 2,70000

Subtotal: 3,03480 3,03480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00218

COST DIRECTE 3,25340
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25340

P-62 GBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual de qualsevol color

Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,035 /R x 18,39000 = 0,64365

A0121000 H Oficial 1a 0,070 /R x 21,99000 = 1,53930

Subtotal: 2,18295 2,18295

Maquinària

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 29,06000 = 1,01710

Subtotal: 1,01710 1,01710

Materials

BBA1M000 KG Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

BBA11000 KG Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338

Subtotal: 4,98301 4,98301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03274

COST DIRECTE 8,21580
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,21580

P-63 GBB21301 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 173,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 22,55000 = 4,02518

A013M000 H Ajudant muntador 0,1785 /R x 19,34000 = 3,45219

Subtotal: 7,47737 7,47737

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 34,06000 = 6,07971

Subtotal: 6,07971 6,07971

Materials

BBM1APD2 U Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 160,02000 = 160,02000

Subtotal: 160,02000 160,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11216

COST DIRECTE 173,68924
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,68924

P-64 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 122,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,09500 10,09500
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Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,065 /R x 46,97000 = 3,05305

Subtotal: 3,05305 3,05305

Materials

BBMZ5611 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 69,90000 = 69,90000

BBMZZ126 U Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,000      x 38,88000 = 38,88000

Subtotal: 108,78000 108,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15143

COST DIRECTE 122,07948
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,07948

P-65 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons une-en 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons une-en 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,09000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P-66 H1420020 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal homologada segons ce, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologat
segons ce.  (unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1422120 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

1,000      x 8,32000 = 8,32000

Subtotal: 8,32000 8,32000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 8,32000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32000

P-67 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons une-en 167
i une-en 168

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons une-en 167
i une-en 168

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,74000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74000

P-68 H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de pvc,
amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color
din 5, homologades segons une-en 175 i une-en 169

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de pvc,
amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color
din 5, homologades segons une-en 175 i une-en 169

1,000      x 4,98000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,98000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98000

P-69 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada
segons une-en 175

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada
segons une-en 175

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 7,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99000

P-70 H1430020 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons ce

Rend.: 1,000 18,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons une-en 352-1
i une-en 458

1,000      x 18,23000 = 18,23000

Subtotal: 18,23000 18,23000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 18,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,23000

P-71 H1440010 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons ce. (unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons une-en 405

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75000

P-72 H1450030 U Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó i subjecció elàstica al canell. (unitat
d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1453310 U Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

1,000      x 2,77000 = 2,77000

Subtotal: 2,77000 2,77000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,77000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77000
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P-73 H1450040 U Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb
maniguets fins a mig avantbraç. (unitat d'amidament:
unitat)

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1454420 U Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb
maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 5,87000 = 5,87000

Subtotal: 5,87000 5,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,87000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87000

P-74 H1450060 U Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons ce. (unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 33,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1456821 U Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 33,10000 = 33,10000

Subtotal: 33,10000 33,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 33,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,10000

P-75 H1450090 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril for. (unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons une-en 407 i
une-en 420

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,47000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47000

P-76 H1460030 U Parella de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl.liques, homologades segons
ce. (unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 10,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1461122 U Parella de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl.liques

1,000      x 10,75000 = 10,75000

Subtotal: 10,75000 10,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75000

P-77 H1460040 U Parella de botes d'aigua de pvc tipus enginyer, amb
llengüeta de manxa i folrades de peluix. (unitat
d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 8,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461130 U Parella de botes d'aigua de pvc tipus enginyer, amb
llengüeta de manxa i folrades de peluix

1,000      x 8,05000 = 8,05000

Subtotal: 8,05000 8,05000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 8,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05000

P-78 H1460050 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
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica,
homologades segons ce. (unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 16,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462241 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
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

1,000      x 16,56000 = 16,56000

Subtotal: 16,56000 16,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 16,56000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56000

P-79 H1460070 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
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons ce.
(unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 53,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1463253 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
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons din 4843

1,000      x 53,59000 = 53,59000

Subtotal: 53,59000 53,59000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 53,59000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,59000

P-80 H147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons une-en 813

Rend.: 1,000 88,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons une-en 813

1,000      x 88,56000 = 88,56000

Subtotal: 88,56000 88,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 88,56000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,56000

P-81 H1480070 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena. (unitat d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 19,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons une-en 471

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 19,42000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42000

P-82 H1480090 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de pvc soldat de 0.3 mm de gruix. (unitat
d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons une-en 340

1,000      x 5,15000 = 5,15000

Subtotal: 5,15000 5,15000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,15000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15000

P-83 H1480110 U Davantal per a soldador, de serratge. (unitat
d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 14,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 14,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00000

P-84 H1481343 U Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons une-en 340

Rend.: 1,000 63,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481343 U Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons une-en 340

1,000      x 63,42000 = 63,42000

Subtotal: 63,42000 63,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 63,42000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,42000

P-85 H1521431 M Barana de protecció per a escales i pasareles per
operaris i vianants, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs.

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 4,03800 4,03800

Materials

B1526EK6 U Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,48000 = 0,74000

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,500      x 0,42000 = 1,47000
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Subtotal: 2,21000 2,21000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10095

COST DIRECTE 6,34895
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34895

P-86 H152J100 U Subministrament i col.locació de passera de seguretat
metàl·lica provisional amb baranes incloses per a pas
de vianants sobre rases en voreres en el decurs de
les obres. Inclou totes les col·locacions i
desmuntatges com siguin necessaris. (Unitat
d’amidament: unitat de passera)

Rend.: 1,000 120,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 4,03800 4,03800

Materials

B0AC112D M Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200      x 1,08000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10095

COST DIRECTE 5,43495
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43495

P-88 H152U000 M Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 1,09950 1,09950

Materials

B1526EL6 U Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,22000 = 0,61000

B152U000 M Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

1,050      x 0,49000 = 0,51450

Subtotal: 1,12450 1,12450
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02749

COST DIRECTE 2,25149
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25149

P-89 H1532581 M2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

Materials

B0DZWA03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,000      x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 3,02000 3,02000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04598

COST DIRECTE 4,90498
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90498

P-90 H1534001 U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

Materials

B1534001 U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00460

COST DIRECTE 0,21850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21850

P-91 H15A0003 U Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 43,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15A0003 U Sirena acústica de marxa enrera 1,000      x 43,85000 = 43,85000

Subtotal: 43,85000 43,85000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 43,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,85000

P-92 H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

Rend.: 1,000 52,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15A0015 U Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

1,000      x 52,54000 = 52,54000

Subtotal: 52,54000 52,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 52,54000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,54000

P-93 H15B0007 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 93,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0007 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 93,14000 = 93,14000

Subtotal: 93,14000 93,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 93,14000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,14000

P-94 H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada
3,2 m

Rend.: 1,000 225,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m

1,000      x 225,75000 = 225,75000

Subtotal: 225,75000 225,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 225,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,75000

P-95 H16F1003 U Reunió mensual del comitè de seguretat i salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 135,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 6,000 /R x 21,99000 = 131,94000
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Subtotal: 131,94000 131,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,29850

COST DIRECTE 135,23850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,23850

P-96 HBA11612 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30
cm 1/1, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

A0140000 H Manobre 0,008 /R x 18,39000 = 0,14712

Subtotal: 0,47697 0,47697

Maquinària

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,001 /R x 37,25000 = 0,03725

Subtotal: 0,03725 0,03725

Materials

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 0,1081      x 7,44000 = 0,80426

Subtotal: 0,80426 0,80426

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01192

COST DIRECTE 1,33040
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33040

P-97 HBA12C12 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,011 /R x 21,99000 = 0,24189

A0140000 H Manobre 0,005 /R x 18,39000 = 0,09195

Subtotal: 0,33384 0,33384

Maquinària

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,001 /R x 37,25000 = 0,03725

Subtotal: 0,03725 0,03725

Materials

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 0,1081      x 7,44000 = 0,80426

Subtotal: 0,80426 0,80426

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00835

COST DIRECTE 1,18370
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18370
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P-98 HBB11131 U Placa amb pintura reflectant triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 132,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 H Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,43000 = 16,43000

Subtotal: 16,43000 16,43000

Materials

BBL11302 U Placa triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 115,54000 = 115,54000

Subtotal: 115,54000 115,54000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16430

COST DIRECTE 132,13430
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,13430

P-99 HBB11261 U Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 93,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 H Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,43000 = 16,43000

Subtotal: 16,43000 16,43000

Materials

BBL12702 U Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 76,90000 = 76,90000

Subtotal: 76,90000 76,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16430

COST DIRECTE 93,49430
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,49430

P-100 HBB20005 U Parella de senyalistes per a pas alternatiu i/o tall de
transit durant tota l'obra. Tot Inclòs, també els senyals
manuals per als senyalistes

Rend.: 1,000 1.120,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 H Manobre per a seguretat i salut 30,000 /R x 16,43000 = 492,90000

A01H2000 H Oficial 1a per a seguretat i salut 30,000 /R x 18,37000 = 551,10000

Subtotal: 1.044,00000 1.044,00000

Materials

BBB2A001 U Senyal manual per a senyalista 2,000      x 12,21000 = 24,42000

Subtotal: 24,42000 24,42000
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DESPESES AUXILIARS 5,00 % 52,20000

COST DIRECTE 1.120,62000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.120,62000

P-101 HBB21640 U PLAFÓ 120 X 120 CM
Plafó amb pintura reflectora de 120x120 cm, per a
cartells de trànsit i informatives, fixats i amb el
desmuntatge inclòs. Inclou tots els muntatges i
desmuntatges que siguin necessaris. (Unitat
d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 138,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 27,58500 27,58500

Materials

BBL1BAL1 U Placa d'orientació o situació, de 120x120 cm, pintada,
per a 2 usos

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68963

COST DIRECTE 138,27463
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,27463

P-102 HBBAC013 U Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAC013 U Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància

1,000      x 10,89000 = 10,89000

Subtotal: 10,89000 10,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45975

COST DIRECTE 29,73975
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73975

P-103 HBBZ1111 ML Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,065 /R x 21,82000 = 1,41830

Subtotal: 3,25730 3,25730

Maquinària

C1B0A000 H Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 42,62000 = 1,70480

Subtotal: 1,70480 1,70480

Materials

BBLZ2112 M Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos

1,000      x 4,93000 = 4,93000

Subtotal: 4,93000 4,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08143

COST DIRECTE 9,97353
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97353

P-104 HBBZ1211 ML Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 15,034 11,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 21,82000 = 0,07257

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 0,12232

Subtotal: 0,19489 0,19489

Maquinària

C1B0A000 H Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 42,62000 = 0,11340

Subtotal: 0,11340 0,11340

Materials

BBLZ2212 M Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos

1,000      x 10,69000 = 10,69000

Subtotal: 10,69000 10,69000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00487

COST DIRECTE 11,00316
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00316

P-105 HBC12100 U Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,015 /R x 18,39000 = 0,27585

Subtotal: 0,27585 0,27585

Materials

BBC12102 U Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 5,59000 = 5,59000

Subtotal: 5,59000 5,59000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00690

COST DIRECTE 5,87275
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87275

P-106 HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,065 /R x 18,39000 = 1,19535

Subtotal: 1,19535 1,19535

Materials

D0B27100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 400 s, de límit elàstic >= 400
n/mm2

0,120      x 0,91572 = 0,10989

BBC19000 M Cinta d'abalisament 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,26989 0,26989

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02988

COST DIRECTE 1,49512
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49512

P-107 HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m
d'alçada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340

Subtotal: 1,10340 1,10340

Materials

BBC1KJ04 M Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos

0,400      x 12,49000 = 4,99600

Subtotal: 4,99600 4,99600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02759

COST DIRECTE 6,12699
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12699

P-108 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,55000 = 4,51000

A013M000 H Ajudant muntador 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

Subtotal: 8,37800 8,37800

Materials
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BM311611 U Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 35,76000 = 35,76000

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 36,03000 36,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20945

COST DIRECTE 44,61745
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,61745

P-109 HPFP0010 U Sessions de formació del personal
sessions de formació del personal. (unitat
d'amidament: unitat)

Rend.: 1,000 60,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-110 HQU15Q0A MES Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb dipòsit químic de 220
l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

Rend.: 1,000 143,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU15Q0A MES Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 wc amb dipòsit químic de 220
l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

1,000      x 143,10000 = 143,10000

Subtotal: 143,10000 143,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 143,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,10000

P-111 HQU1A204 U Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 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, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 683,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BQU1A204 U Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 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,

1,000      x 664,35000 = 664,35000
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interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

Subtotal: 664,35000 664,35000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13793

COST DIRECTE 683,80493
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 683,80493

P-112 HQUA1100 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 109,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 U Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 109,80000 = 109,80000

Subtotal: 109,80000 109,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 109,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,80000

P-113 HQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 72,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 72,75000 = 72,75000

Subtotal: 72,75000 72,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 72,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,75000
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ALTRES

B2RA71H5 T deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus de material bituminós inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

6,02000 €
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Í N D E X  MEMÒRIA 
 
1 MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
1.1 PROJECTE 
1.1.1 Promotor 
1.1.2 Autor/s projecte d’execució 
1.1.3 Nom de l’obra 
1.1.4 Emplaçament 
1.1.5 Pressupost per contractació 
1.1.6 Termini d’execució 

 
1.2  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 

SALUT 
1.2.1    Autor 
1.2.2    Coordinadors en Seguretat i Salut 
 A/ Elaboració del projecte 
 B/ Execució de l’obra 
 
2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1      CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
2.1.1 Característiques 
2.1.1.1 Descripció de l’obra 
2.1.1.2 Unitats constructives que composen 

l’obra 
2.1.1.3 Previsió nombre de treballadors 
2.1.1.4 Anàlisi d’operacions 
2.1.1.5 Vehicles, màquines i mitjans auxiliars 
2.1.2 Entorn de l’obra 
2.1.2.1 Climatologia 
2.1.2.2 Trànsit rodat 
 
2.2 ACCIONS PRÈVIES A LA 

CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA (I 
DURANT LA SEVA 
CONSTRUCCIÓ) 

2.2.1 Senyalització 
2.2.1.1 Elements de senyalització 
2.2.1.2  De Seguretat i Salut 
2.2.1.3 D’obres a la carretera. Normativa de 

carreteres 8-3-IC 
2.2.2 Tancaments i rampes 
2.2.3 Circulació de personal i vehicles 
2.2.4 Àrees d’il·luminació 
2.2.5 Àrees de treball 
 

3 EXECUCIÓ DE L’OBRA, 
ANÀLISI DE RISCS I  DE LA 
SEVA PREVENCIÓ 

 
3.1    UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
3.1.1 Enderrocs 
3.1.2 Moviment de Terres 
3.1.2.1 Excavacions a cel obert 
3.1.2.2 Buidats 
3.1.2.3 Rases i Pous 
3.1.2.4 Reblert de terres 
3.1.2.5 Desmunt i terraplens 
3.1.2.6 Excavació mitjançant processos 

pneumàtics 
3.1.2.7 Excavació a cel obert mitjançant 

explosius (no inclòs en el present Estudi de 
Seguretat) 

3.1.2.8 Voladures (no inclòs en el present Estudi 
de Seguretat) 

3.1.3 Fonaments 
3.1.3.1 Sabata (correguda, aïllada) llosa 
3.1.3.2 Pilonatge (no inclòs en el present Estudi de 

Seguretat) 
 a/ per hinca 
 b/ per excavació rotatòria 

(encamisats) 
 c/ per excavació rotatòria 
 d/ Escapçar dels caps 
3.1.3.3 Mur de fonament (no inclòs en el present 

Estudi de Seguretat) 
3.1.3.4 Mur pantalla (no inclòs en el present 

Estudi de Seguretat) 
3.1.4 Encofrats 
3.1.4.1 Forjats i murs 
  a/ En fusta 
 b/ Forjats bidireccionals (no inclòs en 

el present Estudi de Seguretat) 
 c/ Forjats unidireccionals (no inclòs en 

el present Estudi de Seguretat) 
  d/ Murs amb panells  
3.1.4.2 Per a túnel (no inclòs en el present Estudi 

de Seguretat) 
3.1.4.3 Lliscants o trepadores (no inclòs en el 

present Estudi de Seguretat) 
3.1.5 Ferralla 
3.1.6 Manipulació i posada a punt de la 

ferralla 
3.1.7 Manipulació del formigó 
3.1.7.1 Abocada mitjançant canaleta 
3.1.7.2 Abocada mitjançant cubilot 

3.1.7.3 Abocada mitjançant bomba 
3.1.7.4 Formigonat de ciments 
3.1.7.5 Formigonat de murs 
3.1.7.6 Formigonat de pilars i bigues  (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.1.7.7 Formigonat de forjats (no inclòs en el 

present Estudi de Seguretat) 
3.1.8 Muntatge d’estructura 
3.1.8.1 Muntatge d’estructura metàl·lica (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.1.8.2 Muntatge de bigues prefabricades (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat)  
3.1.8.3 Muntatge taulers sobre bigues (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat)  
3.1.9 Oficis, unitats especials i muntatges 
3.1.9.1 Pous i sanejament 
3.1.9.2 Maçoneria 
3.1.9.3 Col·locació de prefabricats 
3.1.9.4 Mur cortina (no inclòs en el present Estudi 

de Seguretat) 
3.1.9.5 Alicatats (no inclòs en el present Estudi de 

Seguretat) 
3.1.9.6 Enrajolats (no inclòs en el present Estudi 

de Seguretat) 
3.1.9.7 Enfoscats i enlluïts 
3.1.9.8 Paviments amb terratzo, marbres, 

plaquetes i assimilables  
3.1.9.9 Paviments i revestiments tèxtils (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.1.9.10  Paviments de linòleum, goma i P.V.C. 

(no inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.1.9.11 Paviments de fusta (no inclòs en el 

present Estudi de Seguretat) 
3.1.9.12 Falsos sostres (no inclòs en el present 

Estudi de Seguretat) 
 a/ d’escaiola 
 b/ sobre guies 
3.1.9.13 Revestiments ceràmics (no inclòs en el 

present Estudi de Seguretat) 
3.1.9.14 Lluerna de vidre trepitjable (no inclòs 

en el present Estudi de Seguretat) 
3.1.9.15 Claraboies sobre entramats sustentats 

(no inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.1.9.16 Cobertes planes (no inclòs en el present 

Estudi de Seguretat) 
3.1.9.17 Cobertes inclinades (no inclòs en el 

present Estudi de Seguretat) 
3.1.9.18 Fusteria (no inclòs en el present Estudi de 

Seguretat) 
3.1.9.19 Fusteria metàl·lica-serralleria (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.1.9.20 Vidreria (no inclòs en el present Estudi de 

Seguretat) 

3.1.9.21 Pintura i vernís 
3.1.9.22 Senyalització horitzontal i vertical 
3.1.9.23 Instal·lació elèctrica d’enllumenat 
3.1.9.24 Ferms i Paviments 
3.1.9.25 Instal·lació de canonades a rases 
3.1.9.26 Jardineria 
3.1.9.27 Replanteig 
3.1.9.28 Enderroc de paviment 
3.1.9.29 Col·locació d’escullera (no inclòs en el 

present Estudi de Seguretat)  
3.1.9.30 Execució d’obres de fàbrica 
3.1.9.31 Treballs en lleres de rieres (no inclòs en 

el present Estudi de Seguretat)  
3.1.9.32 Obres de drenatge 
3.1.9.33 Col·locació de tubs corrugats 
3.1.9.34 Acabats. 
 
3.2 INSTAL·LACIONS 
3.2.1 Elèctrica (no inclòs en el present Estudi de 

Seguretat) 
3.2.2 Lampisteria (no inclòs en el present Estudi de 

Seguretat) 
3.2.3 Calefacció (no inclòs en el present Estudi de 

Seguretat) 
3.2.4 Climatització (no inclòs en el present Estudi 

de Seguretat) 
3.2.5 Ascensors i Montacàrregues (no inclòs en 

el present Estudi de Seguretat) 
3.2.6 Cintes i escales mecàniques (no inclòs en 

el present Estudi de Seguretat) 
3.2.7 Antenes i Parallamps (no inclòs en el 

present Estudi de Seguretat) 
 
3.3 MITJANS AUXILIARS 
3.3.1 Bastides en general 
3.3.2 Bastides de borriquetes 
3.3.3 Bastides penjades (no inclòs en el present 

Estudi de Seguretat) 
3.3.4 Bastides Tubulars metàl·liques (no inclòs 

en el present Estudi de Seguretat) 
3.3.5 Bastides metàl·liques  sobre rodes (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.3.6 Plataforma de treball o castillet 
3.3.7 Plataforma de soldador (guíndola) (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.3.8 Escales de mà 
3.3.9 Puntals 
3.3.10 Sitja de ciment (no inclòs en el present Estudi 

de Seguretat) 
3.3.11 Cintres 
3.3.12 Plataformes telescòpiques (no inclòs en el 

present Estudi de Seguretat) 
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3.3.13 Cablejat, cadenes, eslíngues i aparells 
de hissat  

3.3.14 Cubilot 
 
3.4 MAQUINÀRIA 
3.4.1 Maquinària en general 
3.4.2 Maquinària de moviment de terres en 

general 
3.4.3 Pala carregadora 
3.4.4 Retroexcavadora 
3.4.5 Motoanivelladora 
3.4.6 Extenedora de Productes bituminosos 
3.4.7 Compactadora de pneumàtics 
3.4.8 Trepant rotatori per a pilonatges (no 

inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.4.9 Excavadora bivalva per murs pantalla 

(no inclòs en el present Estudi de Seguretat)  
3.4.10 Perforadora hidràulica sobre orugues 

(no inclòs en el present Estudi de Seguretat) 
3.4.11 Perforadora hidràulica sobre 

pneumàtics (no inclòs en el present Estudi de 
Seguretat) 

3.4.12 Gunitadora (no inclòs en el present Estudi de 
Seguretat) 

3.4.13 Yumbo (no inclòs en el present Estudi de 
Seguretat) 

3.4.14 Muntacàrregues d’obra (no inclòs en el 
present Estudi de Seguretat) 

3.4.15 Ascensors d’obra (no inclòs en el present 
Estudi de Seguretat) 

3.4.16 Maquinillo (no inclòs en el present Estudi de 
Seguretat) 

3.4.17 Grua torre (no inclòs en el present Estudi de 
Seguretat) 

3.4.18 Grua autopropulsada 
3.4.19 Bomba autopropolsada per formigó 
3.4.20 Camió transport 
3.4.21 Camió cisterna 
3.4.22 Camió grua 
3.4.23 Camió formigonera 
3.4.24 Bulldozer 
3.4.25 Dumper 
3.4.26 Camió dumper per moviment de terres 
3.4.27 Picó vibrant autopropulsat 
3.4.28 Picó mecànics 
3.4.29 Formigonera elèctrica 
3.4.30 Taula de serra circular 
 -  per fusta 
 -  per material ceràmic 
3.4.31 Allisadora elèctrica (no inclòs en el present 

Estudi de Seguretat) 

3.4.32 Fregadora elèctrica (no inclòs en el present 
Estudi de Seguretat) 

3.4.33 Soldadura elèctrica 
3.4.34 Soldadura oixacetilènica-oxitall 
3.4.35 Soldadura a tope (gas) 
3.4.36 Vibrador elèctric 
3.4.37 Vibrador pneumàtic 
3.4.38 Grup electrogen 
3.4.39 Compressor 
3.4.40 Martell pneumàtic 
3.4.41 Martell trencador 
3.4.42 Perforadora portàtil 
3.4.43 Pistola fixa claus 
3.4.44 Pistola pneumàtica grapadora 
3.4.45 Eines manuals en general 
 
3.5 INSTAL·LACIONS ALIENES A 

L’OBRA 
3.5.1 Interferències i serveis afectats 
3.5.1.1 Línies elèctriques de mitja i alta  

tensió 
 -  Aèries 
 -  Subterrànies 
3.5.1.2 Conduccions de gas 
3.5.1.3 Conduccions d’aigua 
 
3.6 DANYS A TERCERS 
 
4 INSTAL.LACIONS 

PROVISIONALS 
 
4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
4.2 INSTAL·LACIÓ D’HIGIENE I 

BENESTAR 
4.3 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 
 
5 MEDECINA PREVENTIVA I 

PRIMERS AUXILIS 
 

5.1 FARMACIOLES 
5.2 ASSISTÈNCIA ACCIDENTATS 
5.3 ITINERARIS D’EVACUACIÓ 
5.4 RECONEIXEMENT METGE 
 
6 MESURES GENERALS DE 

SEGURETAT 
 
7 SUBCONTRACTISTES 
 

7.1 OBLIGACIONS DEL 
SUBCONTRACTISTA 

7.2 OBLIGACIONS COMPLEMENTÀRIES 
DELS SUBCONTRACTISTES 

7.2.1 Projecte de Seguretat  
7.2.2 Compliment de normes de seguretat 
7.2.3 Control d’inspecció 
7.2.4 Estadística 
7.2.5 Ordre i neteja 
7.2.6 Accidents 
7.2.7 Consideracions finals 
 
8  PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ 
 
9 SEGUIMENT I COMPROVACIÓ 
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Part 1 MEMÒRIA 

INFORMATIVA 
 

1.1 PROJECTE 
 

1.1.1 Promotor 

 

 Ajuntament de Begues 

 

1.1.2 Autor del projecte constructiu 

 

 Joaquim Ventura i Torres 

 Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Núm. Col·legiat: 9.804 

 

1.1.3 Nom de l’obra 

 

 PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA 

DE LA PERMEABILITAT PER ALS 

VIANANTS A LA CARRETERA BV-2041 AL 

SEU PAS PER LA ROTONDA CAL VIDU 

FASE III AL TERME MUNICIPAL DE 

BEGUES 

 

1.1.4 Emplaçament 

 

 L’obra es troba al límit del casc antic del 

poble. 

 

1.1.5 Pressupost per contractació 

 

 El pressupost per contracte puja a  

 88.444,92 € (IVA inclòs). 

 

1.1.6   Termini d’obra 

 

1 mesos 

 

 

1.2 ESTUDI BÀSIC DE 

SEGURETAT I SALUT 
 

1.2.1 Autor 

 

Joaquim Ventura i Torres 

 Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 Núm. Col·legiat: 9.804 

 

1.2.2 Coordinadors en Seguretat i Salut 

 

A/ Fase projecte 

 

No és necessari 

 

B/ Fase obra 

 

 A determinar 

 

1.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.3.1 Autor 

 

 A determinar 

 

1.3.2 Pressupost 

 

 Segons capítol de seguretat i salut del 

pressupost. 

 

1.3.3 Objecte 

 

 El Pla de Seguretat i Salut té com a 

finalitat estudiar, analitzar, desenvolupar i 

complementar, durant l’execució d’aquesta obra, 

els riscos usuals als que estan sotmesos els 

treballadors en el desenvolupament de l’activitat 

de l’obra, així com les mesures preventives que 

hagin d’adoptar-se per tal d’evitar els esmentats 

riscos, en funció dels propi sistema d’execució de 

l’Empresa Adjudicatària de l’Obra, les previsions 

contingudes en l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.3.4 Àmbit d’aplicació 

 

 El Pla de Seguretat i Salut té vigència a 

partir del moment en què es produeixi la seva 

aprovació per part de l’Administració Pública que 

hagi contractat l’obra. El seu compliment afecta 

tant al personal contractat per l’Empresa, com per 

a les Empreses Subcontractistes de l’Empresa. 

 L’àmbit d’aplicació del Pla de Seguretat i 

Salut no s’estén a altres empreses contractades 

directament per la Propietat, a més de les 

possibles Subcontractistes d’aquestes que hagin 

d’efectuar els seus treballs en el mateix recinte 

d’obra de l’Empresa. L’incompliment de les 

normatives de seguretat vigents per part de dites 

empreses no podrà imputar-se a l’Empresa, 

corresponent a la Propietat, a través de la seva 

Direcció Facultativa de l’Obra, establir la 

necessària coordinació. 

 

1.3.5 Variacions del Pla de Seguretat i Salut  

 

 El Pla de Seguretat i Salut podrà 

actualitzar-se en el moment que les diverses fases 

d’obra ho vagin requerint com a conseqüència de 

variacions o incidències que puguin produir-se i 

seguin de difícil previsió. 

 Totes les variacions i/o ampliacions del 

Pla de Seguretat i Salut, una vegada definit el risc 

generat i efectuada la seva quantificació 

econòmica se sotmetrà a l’aprovació de 

l’Administració Pública Contractant, incorporant-

se a continuació al Pla de Seguretat i Salut com 

annex. 

 

 

Part 2 MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA 

 
2.1 CARACTERÍSTIQUES DE 

L’OBRA 

 
2.1.1 Característiques 

 

2.1.1.1  Descripció de l’obra 

 

 La descripció més concreta, així com el 

seu emplaçament queden ben definides en el 

projecte. 

 Els aspectes més singulars pel que 

respecta a la seguretat i salut de l’obra són les 

següents: 

 

 Obra en casc urbà 

L’obra es desenvolupa en zona de casc 

urbà tant amb trànsit de vehicles com de persones. 

A més es desenvolupa entre dues carreteres per 

tant s’haurà de senyalitzar convenientment. 

 

 Treballs proper a instal·lacions de serveis  

 L’obra conté algunes instal·lacions de 

companyies de serveis tant a la zona de la parada 

de l’autobús com a la zona de la llàgrima  

  

Interferències i serveis afectats 

 

En l’obra segons el projecte (veure annex 

1.2.2 “Serveis existents i afectats”) hi ha presents 

els següents serveis: 

 

Xarxa de comunicacions: 

 

Dins de la llàgrima hi ha un prisma de 

telefònica de  6 conductes. 

 

Xarxa elèctrica: 

 

Fecsa-Endesa 

 

Mitja tensió  

 

- Soterrades: 

 

Hi ha una línia elèctrica a la parada de 

l’autobús. 

 

-Aèries 

 

No n’hi ha 

  

 

Baixa tensió 

 

-Soterrades 

 

Hi ha una línia elèctrica a la parada de 

l’autobús 

 

-Aèries 

 

 No n’hi ha 

 

Xarxa aigua potable: 

 

 Hi ha una canonada de 300 mm a la 

parada de l’autobús . 

 

Xarxa gas: 

 

Gas Natural SA 

 

No n’hi ha 

 

2.1.1.2 Unitats constructives que composen 

l’obra 

 

 Les unitats constructives previstes 

aproximadament seran: 

 

 Enderrocs 
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 Es tracta de tots els enderrocs de la vorera 

existent a la zona verda de la Porta de Llevant i 

part de l’aglomerat de la carretera BV-2041 i 

altres zones de la parada de l’autobús. 

 Es preveuen al voltant de 238.41 m
2
 

d’enderrocs de paviments. 

  

 Moviment de terres 

Es tracta de tots els moviments de terra 

necessaris per a obtenir l’explanada de terres per 

als paviments, el moviment de terres de reperfilat 

del talús i  el moviment de terres per a les rases d’ 

enllumenat públic i serveis. 

 Es preveuen: 289 m
3
 de moviment de 

terres i 1050 m
2
 d’esbrossada i neteja del talús. 

  

 Paviments 

El paviment de la calçada serà de formigó 

amb aglomerat, i en la vorera serà de llambordes. 

Es preveuen: 297 m
2
 de paviments 

  

 Sanejament 

 Es tracta de la construcció de pous de 

registre sobre rasa existent. 

 Es preveuen 1 pou de registre i 34 ml de 

canonades. 

  

 Enllumenat 

 Es preveu enllumenat i l’obra civil de la 

semaforització a totes les zones. 

 Són 136 m rases i 9 punts de llum. 

  

  

2.1.1.3 Previsió número de treballadors 

 

 Es preveu un nombre màxim de 6 

treballadors per l’execució de l’obra. 

 

 

2.1.1.4 Vehicles, màquines i mitjans 

auxiliars 

 

 En excavacions i rases 

 

- Vehicles i màquines 

- Compressors 

- Retroexcavadores 

- Tractors 

- Pales carregadores 

- Compactador vibratori 

- Camions 

- Camions cisternes de reg 

 

- Mitjans auxiliars 

- Elements i sistemes 

d’estintolament i travat de terres 

 

 En paviments 

 

- Vehicles i màquines 

- Estenedora d’aglomerat 

- Camions transport mescla asfàltica 

- Camió cisterna de reg 

- Camió de reg asfàltic 

- Compactadors pneumàtics 

- Compactadors estàtics 

- Talla junts 

 

- Mitjans auxiliars 

- Elements d’anivellació 

 

 En estructures 

 

- Vehicles i màquines 

 - Grup elèctrògen 

- Camions formigonera 

- Grues autopropulsades 

- Camions grua 

- Serres circulars 

- Compressor 

- Barrejadora 

-          Màquines d’injecció 

 

- Mitjans auxiliars 

- Escales de mà 

- Bastides i plataformes de treball 

- Elements d’encofrat i 

estintolament 

- Maquina pistola pintura 

- Tractels 

 - Plataforma de treball 

 

 En totes les fases de l’obra 

 

- Vehicles i màquines 

- Dúmper motobolquet 

- Grup electrogen 

 

- Mitjans auxiliars 

- Eines diverses 

- Eslingues 

 

 Per a l’ús i utilització de tots els vehicles, 

màquines i mitjans auxiliars se seguiran les 

normes preventives de seguretat específiques 

incloses en la Part 3 “Execució de l’obra. Anàlisi 

de riscos i la seva prevenció”. 

 

2.1.2 Entorn de l’obra 

 

2.1.2.1  Climatologia 

 

Per la situació de l’obra no existeix cap 

variable de tipus climàtic específica a tenir en 

compte. 

Per a preveure la bolcada per acció del 

vent d’encofrats i paraments verticals, aquests 

hauran d’estar apuntalats i travats amb els 

elements o sistemes pertinents. 

En el cas de l’aparició de vents amb 

velocitats superiors a 60 Km./h. es suspendrà 

l’elevació de càrregues amb grues torres i el 

treballs en alçada. 

 

2.1.2.2  Trànsit rodat 

 

A causa de la situació de l’obra es 

produirà durant el seu transcurs, moviment de 

vehicles i màquines en el seu accés, sols entrant 

en l’obra el veïnatge i la maquinària i personal 

autoritzat. 

Pel motiu anterior es realitzaran 

senyalitzacions, abalisaments i proteccions en les 

immediacions de l’entrada de l’accés.  En 

aquelles situacions extremes en les quals sigui 

necessari hi haurà momentàniament un vigilant 

que reguli el pas. 

El trànsit es regularà i desviarà seguint les 

fases descrites en els plànols del projecte 

executiu. 

 

 

2.2 ACCIONS PRÈVIES A LA 

CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA (I 

DURANT LA SEVA 

CONSTRUCCIÓ) 
 

2.2.1 Senyalització 

 

2.2.1.1  Elements de senyalització 

 

 Segons sigui el cas la senyalització es 

realitzarà mitjançant: 

 

* Avisos públics col·locats 

perfectament verticals i en 

consonància amb el seu missatge. 

* Banda d’acotament o cinta de 

balisament destinada a l’acotament 

i limitacions de rases, així com a la 

limitació i indicació de passos de 

vianants i de vehicles. 

* Pals de suport per a banda 

d’acotament, perfil cilíndric i forat 

de plàstic rígid, color butà de 100 

cm de longitud, amb una esquerda 

en la part superior del pal per a 

rebre la banda d’acotament, o 

sistema equivalent. 

* Adhesius reflectants destinats per a 

senyalitzacions de tanques 

d’acotament, pannells de 

balisament, maquinària pesada, etc. 

* Tanca plàstica tipus masnet, o de 

contenció de vianants tipus 

Ajuntament per l’acotament i la 

il·luminació de passos de vianants i 

de vehicles, rases, i com a tanca de 

tancament llocs poc conflictius. 

  

2.2.1.2  Seguretat i Salut 

 

De forma general i amb els criteris 

establerts en el Reial Decret 485/1997, de 14 

d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball, 

haurà de col·locar-se en l’obra la corresponent 

senyalització de seguretat. 

Així mateix, a l’oficina de l’obra, 

s’instal·larà un cartell amb els telèfons d’interès 

més importants utilitzables en el cas d’accident o 

incident en el recinte de l’obra. L’esmentat cartell 

haurà d’estar junt al telèfon per a poder-ne fer ús, 

si fos necessari, en el mes curt de temps possible. 

De forma general, haurà d’atendre’s a la 

següent senyalització d’obra, encara que s’haurà 

d’utilitzar l’adient en funció de les situacions no 

previstes que sorgeixin. 

S’instal·larà un rètol en l’oficina de l’obra 

amb els telèfons d’interès més importants 

utilitzables en cas d’accidents o incidents en el 

recinte de l’obra. L’esmentat rètol haurà d’estar 

en un lloc visible i junt al telèfon, per a poder 

utilitzar-los, si fos necessari, en el menor temps 

possible.  
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En les entrades de personal a l’obra, 

s’instal·laran els següents senyals: 

 

- Prohibit el pas a tota persona 

aliena a l’obra excepte personal i 

vehicles autoritzats. 

- Ús obligatori del casc de seguretat 

- Perill càrregues suspeses 

- Ús obligatori de botes de seguretat 

 

 En els quadres elèctrics generals i 

auxiliars d’obra, s’instal·laran els senyals de risc 

elèctric. 

 En les zones on existeixi perill de caiguda 

d’alçada i base de grues torres s’utilitzaran els 

senyals de perill caigudes a diferent nivell i 

utilització obligatòria del cinturó de seguretat. 

 S’haurà d’utilitzar la cinta d’abalisament 

per advertir del senyal de perill en aquelles zones 

on existeixi risc (rases, buidats, forjats sense 

desencofrar, etc) i col·locar-se un senyal de risc 

de caiguda a diferent nivell, fins a la instal·lació 

perimetral amb elements rígids i resistents. 

 En les zones on existeixi perill d’incendi 

per emmagatzematge de material combustible, es 

col·locarà senyal de prohibit fumar. 

 En les serres de disc per a fusta es 

col·locaran els senyals d’ús obligatori de ulleres i 

guants. 

 En les formigoneres i serres circulars per 

al tall ceràmic es col·locaran el senyal obligatori 

d’ús d’ulleres i mascaretes antipols. 

 En els treballs amb martells pneumàtics i 

compressors es col·locarà el senyal d’ús 

obligatori de protectors auditius. 

 En la zona d’ubicació de la farmaciola de 

primers auxilis, s’instal·larà el senyal 

corresponent per a ser localitzat visualment. 

 En les zones on es col·loquin extintors es 

posaran els senyals corresponents per a la seva 

fàcil localització. 

 En el treballs superposats i operacions de 

desencofrat es col·locarà el senyal  de caiguda 

d’objectes. 

 En les zones d’aplec de materials es 

col·locarà el senyal de caiguda al mateix nivell. 

  

 

2.2.1.3 Obres en carretera. Normativa de 

carreteres 8-3-IC 

 

Els senyals de trànsit hauran d’ajustar-se, 

en quan a la seva distribució i característiques, al 

que s’estableix per obres en la Instrucció 8.3-IC 

de la Ordre Ministerial de 31.08.87 del MOPU. 

 

 Obres en zona urbana 

 

 El ser una obra de caràcter urbà amb 

trànsit rodat i de vianants en els accessos s’haurà 

d’instal·lar els corresponents rètols de preavís 

d’obres compostos per: 

 

 * preavís perill de zona d’obres 

 * reducció de velocitat 

 * perill zona d’obres 

 * perill indefinit 

 * sortida de camions 

 

 

2.2.2 Tancaments i rampes 

 

 Tancaments 

 

 Com a norma general, i quan sigui 

possible, es realitzarà un tancament perimetral de 

l’obra per tal d’impedir el pas a persones i 

vehicles aliens a l’obra. 

 L’alçada mínima de l’esmentat tancament 

serà de 90 cm. 

 

 Rampes 

 

 Les rampes per al moviment de camions 

en general no tindran pendents superiors al 12 % 

en els trams rectes i del 8 % en els trams corbs. 

Aquestes podran ser modificades en funció de les 

característiques i potència dels vehicles. 

 L’amplada mínima serà de 4,50 m en els 

trams rectes i sobreample adient en les corbes. 

 Es col·locaran els següents senyals: 

 

- A l’inici de la rampa senyal de 

“pujada amb pendent” 

- A la sortida de la rampa senyal 

“Stop” 

- A l’entrada de la rampa senyals de 

“limitació de velocitat a 20 Km/h”, 

“baixada amb pendent” i “entrada 

prohibida a vianants”. 

 

 Tanmateix se senyalitzaran adequadament 

el dos laterals de la rampa establint límits segurs 

per tal d’evitar bolcades o desplaçament de 

camions o maquinària.  

 

 

2.2.3.  Circulació de personal i vehicles 

 

 Circulació vianants i de vehicles aliens a 

l’obra 

 

 Mesures preventives prèvies 

  

- S’estudiarà amb el personal responsable 

del trànsit en la zona, recorreguts 

alternatius per als talls i modificacions de 

la circulació. 

- S’avisarà, amb la suficient antelació, als 

veïns de les obres que es van a realitzar en 

els seus carrers i de la manera en què 

aquesta els afectarà. 

- Es tancaran i senyalitzaran els carrers, tant 

de l’obra com els adjacents, per a desviar 

o regular el trànsit en la direcció i sentit 

oportú. Hi haurà d’haver una conservació i 

manteniment d’aquesta senyalització. 

  

 Mesures preventives de caràcter general 

  

- El recinte de l’ obra o dels llocs de treball  

corresponents a aquesta, estaran delimitats 

en tota la seva àrea d’influència, 

susceptible de ser franquejada per 

personal o vehicles aliens a aquesta quan 

això sigui inevitable. 

- En les zones on sigui inevitable impedir 

l’accés a persones i vehicles aliens a 

l’obra per ser veïns de la zona, o veïns o 

persones de pas a d’altres zones 

enfrontades, s’habilitaran passos 

degudament definits i senyalitzats. 

- Aquests seran accessos i passos còmodes i 

segurs, tant per a les persones com per als 

vehicles (la zona de pas estarà força 

anivellada i lliure d’obstacles, forats, 

elements punxents i aplecs, per tal d’evitar 

la caiguda de persones o bé l’ensopegada 

de vehicles). Si és possible, se separaran 

els accessos de personal dels de vehicles i 

maquinària mitjançant baranes, tanques 

autònomes o cintes d’abalisament.  

- L’amplada de pas per al passadissos de 

vianants serà com a mínim de 0.90 m. 

- En aquells llocs de treball que puguin 

generar caigudes d’objectes des de alçades 

superiors, es disposarà de protecció o, en 

el seu defecte, s’acordonarà la zona de risc 

i de possible interferència entre els 

materials despresos i la circulació aliena a 

l’obra. 

- Els obstacles situats als voltants de l’obra, 

hauran d’estar adequadament  abalisats i 

senyalitzats. 

- Les zones de pas que  hagin de superar 

rases  i desnivells, hauran de disposar 

passarel·les amb baranes. 

- En aquelles entrades a residències o locals 

o garatges en què sigui necessari es 

condicionaran amb taulons, planxes de 

fusta o ferro, o altres elements, per tal 

reduir el desnivell de l’entrada. Es 

procurarà que aquests elements no 

comportin perills de relliscada de les 

persones. Aquests elements s’hauran 

conservar i reposar. 

- Els buits horitzontals o verticals amb risc 

de caiguda d’alçada de persones u 

objectes, hauran d’estar condemnats, 

protegits o, com a mínim i en moments 

puntuals senyalitzats. 

- Quan es realitzin treballs de màquines o 

vehicles sobre el ferm de la calçada 

(piconadors, estenedores, excavadores, 

etc.) s’ha d’haver habilitat anteriorment el 

pas de vianants i delimitat el perímetre de 

treball de la màquina. En tot cas si es 

presenten complicacions, com a mínim hi 

haurà una persona juntament amb les 

màquines encarregada d’assegurar que cap 

vianant o treballador aliè a la operació es 

trobi en el radi d’acció de les màquines. 

- Quan així sigui els accessos per a 

persones, vehicles i maquinària, estaran 

explicats en els plànols, sense perjudici 

que en els casos en què aquests accessos 

siguin necessaris el Contractista els haurà 

de construir tan si estan en els plànols com 

si no. 

 

Assegurança Responsabilitat Civil 

  

L’Adjudicatari de l’Obra contractarà una 

assegurança de Responsabilitat Civil de l’obra. 
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  Circulació del personal i vehicles de 

l’obra 

 

- Els accessos i passos seran còmodes i 

segurs, tant per a les persones com per als 

vehicles. Si és possible, se separaran els 

accessos de personal dels de vehicles i 

maquinària mitjançant baranes, tanques 

autònomes o cintes de balisament.  

-  Les conduccions i d’altres elements situats 

a una alçada inferior a 1,80 m situats sobre 

els llocs de treball, hauran d’estar 

adequadament senyalitzats, per evitar cops 

i xocs contra ells. 

 - Els obstacles situats als voltants de l’obra, 

hauran d’estar adequadament  abalisats i 

senyalitzats. 

-  No s’habilitaran com zones de pas, 

aquelles l’amplada dels quals entre 

paraments  verticals sigui inferior  a 0,60 

m. 

-  En aquells llocs de treball que puguin 

generar caigudes d’objectes des de alçades 

superiors, es disposarà de protecció o, en 

el seu defecte, s’acordonarà la zona de risc 

i de possible interferència entre els 

materials despresos i la circulació aliena a 

l’obra. 

-  Les zones de pas que  hagin de superar 

rases  i desnivells, hauran de disposar 

passarel·les amb baranes. 

-  Els accessos fixes a diferents nivells de 

l’obra, hauran de disposar d’escales amb 

graonada ample, sòlida i estable, dotades 

de baranes. El perímetre d’aquestes es 

podrà rodejar amb xarxes mosquiteres per 

impedir caigudes a diferent nivell per 

ensopegades; en particular en els replans. 

-  Les zones de pas hauran d’estar lliures  

d’aplecs i obstacles. 

-  Els punts de previsible caiguda d’objectes 

des de llocs de treballs superiors, així com 

les zones de perill per evolució de 

màquines en moviment, hauran d’estar 

acotades mitjançant abalisaments i 

senyalització. 

-  Els buits horitzontals o verticals amb risc 

de caiguda d’alçada de persones u 

objectes, hauran d’estar condemnats, 

protegits o, com a mínim i en moments 

puntuals senyalitzats. 

-  Totes les zones de pas de persones estaran 

dotades de l’adequada il·luminació. 

- Previ l’establiment definitiu de zones de 

circulació de vehicles d’obra, es 

comprovarà prèviament el bon estat del 

ferm, especialment pel que fa a terraplens, 

replens i terrenys afectats per la 

climatologia. 

- El cablejat elèctric i mànegues no han de 

veure’s afectats pel pas de vehicles, 

prenent com a solució si és precisa, la 

canalització soterrada o mitjançant una 

protecció de taulons al mateix nivell o, en 

el seu defecte,  es pot realitzar una 

conducció elevada a una alçada adequada 

per evitar interferències. 

- Els circuits de pas de persona i circulació 

de vehicles d’obra han d’estar definits i, si 

pot ser, separats. 

- Les excavacions al descobert properes a 

zones de circulació de vehicles d’obra, 

estaran protegides a una distancia 

adequada  del  cantell del talús. 

 

2.2.4 Àrees d’il·luminació 

 

  La il·luminació  dels llocs de treball serà 

sempre l’adequada per a realitzar els treballs amb 

seguretat. 

  La il·luminació mitjançant portàtils 

s’haurà de fer amb portalàmpades estanc de 

seguretat amb mànec aïllant,  reixeta protectora 

de la bombeta dotada d’un ganxo a la paret, 

mànega antihumitats, clavilla de connexió 

normalitzada estanca de seguretat, alimentat a 24 

volts. 

  Les zones de pas de l’obra estaran 

permanentment il·luminades evitant racons 

foscos. 

 

2.2.5 Àrees/Fases de treball 
 

 L’obra s’ha dividit en les següents fases 

de treball (veure plànols del projecte executiu): 

 Fase 1ª de treball en la zona del tram 

del de la vorera existent. Zona que quedarà 

encerclada per la tanca de tancament a cada 

extrem amb accessos habilitats per l’entrada i la 

sortida de vehicles i persones. 

  

 Fase 2ª de treball en la zona de la 

parada de l’autobús. Zona que quedarà 

encerclada per la tanca de tancament a cada 

extrem amb accessos habilitats per l’entrada i la 

sortida de vehicles i persones. 

  

Operacions prèvies en totes les fases. 

 

1/ Localització dels serveis existents en 

l’àrea, portant a terme com a mínim una 

senyalització de seguretat adequada composta per 

tancament perimetral complet de les cates amb 

senyalització de balissament i tanques de vianants 

de contenció amb senyal de perill caiguda a 

diferent nivell. En els llocs de molt poca 

visibilitat nocturna o de molt pas de vianants  

s’abalisarà també amb làmpades autònomes fixes 

intermitents o bé amb portalàmpades de plàstic. 

 En el cas que la cata estigui en calçada 

oberta al trànsit s’abalisarà com a mínim amb 

làmpades autònomes fixes intermitents o bé amb 

portalàmpades de plàstic, se senyalitzarà com a 

mínim amb senyals de trànsit de perill d’obres 

(TP-18), estretament de calçada (TP-17), senyal 

de limitació de velocitat (TR-301) i cons de guia 

de l’estretament. 

 

Operacions en fase 

 

1/ Tancat de tancament en els extrems de les 

àrees/fases i protecció amb tanques de protecció 

per al buidats i desnivells. 

 Relocalització dels serveis existents 

(sobretot per que fa a l’electricitat) 

Abalisament dels serveis existents, 

sobretot les línies elèctriques. 

 

2/ Realització de totes les unitats 

constructives de l’obra previstes per a aquesta 

àrea les quals s’executaran seguint les mesures de 

seguretat exposades en el Pla de Seguretat i Salut. 
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Part 3 EXECUCIÓ DE 

L’OBRA. ANÀLISI DE 
RISCOS I LA SEVA 
PREVENCIÓ 

 
3.1 UNITATS CONSTRUCTIVES  
 
3.1.1 Enderrocs 
 
 Riscs 
 
- Caigudes des d’alçada (des d’un element 

elevat o per enfonsament sobtat de la zona 
ocupada per qualsevol treballador.) 

- Caiguda de materials ( per desplom  o 
ensorrament d’elements estructurals  i el 
desescombrat). 

- Contactes elèctrics 
- Xocs i cops al cap. 
- Caigudes al mateix nivell 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Inhalació de pols 
- Soroll  
 

Ordre prioritari d’enderrocament.
 Tenint en compte les 
característiques específiques i 
circumstancials de l’edifici, podríem 
considerar el següent: 

 
A/ Anul·lació de les instal·lacions 

existents 
B/ Estintolaments i apuntalaments 

necessaris 
C/ Instal·lació de bastides, 

plataformes, tolves o canaletes i 
tots aquells mitjans auxiliars 
previstos per l’enderrocament. 

D/ Desmuntatge de la coberta. 
E/ Desmuntatge de l’últim forjat. 
F/ Desmuntatge a nivell de cada 

planta. 
  Envans interiors 
  Elements estructurals 
G/ Retirada pel seu aprofitament de 

tots els materials que s’hagin 
previst, sempre i quan no 
provoquin riscs. 

 
 
Normes preventives 
 

- Desinfectar i desinsectar en cas necessari 
- Quan es contractin més de deu 

treballadors, es designarà a un Cap 
d’equip per a la vigilància per cada dotze 
treballadors. 

- Sobre una mateixa zona no s’han 
d’executar treballs a diferents nivells,  ja 
que una caiguda de materials pot incidir 
sobre els treballadors situats a nivells 
inferiors. 

- Quan l’alçada de treball sobre el nivell 
inferior superi els dos metres, s’utilitzarà 
el cinturó de seguretat o s’adoptarà una 
protecció col·lectiva (xarxes, baranes, 
xarxat, etc). 

- Quan no es puguin instal·lar bastides a les 
façanes, es col·locaran dispositius en 
voladís per sota el nivell de treball (com 
màxim dos pisos) d’aquesta forma es 
recollirà la caiguda de qualsevol objecte 
superior. 

- Les obertures realitzades en els forjats per 
abocar runes, s’iniciaran a l’últim pis. 

- Totes les escales i passarel·les de l’edifici 
que hagin d’utilitzar-se pel trànsit dels 
treballadors, es mantindran i estaran netes 
d’obstacles fins el moment del seu 
enderroc. 

- El tram d’escala entre pisos s’enderrocarà 
abans que el forjat superior on es recolza. 

- L’enderroc d’escales ha d’executar-se des 
d’una bastida que cobreixi el seu  forat 
d’escala. 

- Primer es retiraran els graons i les rajoles 
del replà i després les voltes. 

- Les xemeneies s’abatran sobre la coberta. 
En el cas de fer-se per cable, s’haura de 
fer cap a l’exterior guardant les 
corresponents distàncies de seguretat. Les 
xemeneies situades cap el centre de les 
vessants, es desmuntaran des de 
plataformes perimetrals. 

- Es disposaran taulons per a que els 
treballadors es puguin recolzar, en el cas  
d’enderrocs de forjats tradicionals. 

- A l’enderroc per cable de tracció la zona a 
abatre abastirà solament aquella que 
puguem controlar.  

- S’haurà d’utilitzar un segon cable  (cable 
de socors o tirant de recuperació), de 
manera que en cas de ruptura del cable de 
tracció no sigui necessari entrar a la zona 
de risc per a procedir o retirar l’esmentat 
cable  que es farà mitjançant l’anterior. 

- Tot element enderrocat per tracció o 
empenta, haurà de quedar exempt amb  
anterioritat dels elements enfrontats per a 
que no es produeixin arrossegaments en la 
seva caiguda. L’abatiment per tracció d’un 
mur no haurà de realitzar-se des d’una 
distància inferior a la vegada i mitja 
l’alçada d’aquell. 
 
- La pala carregadora utilitzada tant 

en enderroc per empenta com en 
retirada de runa, estarà dotada de 
pòrtic de seguretat. 

- El punt d’aplicació de l’empenta 
sobre la zona a enderrocar, haurà 
d’estar per sobre del centre de 
gravetat. 

- No s’enderrocarà amb la pala de la 
màquina, les parts de la 
construcció la qual alçada sobre el 
terra sigui superior a la de la 
projecció horitzontal de la pala en 
el seu punt més elevat. 

- En tot enderroc s’impedirà l’accés 
als llocs de treballs mitjançant 
barreres i senyalitzacions des de 
les plantes inferiors. 

 
- Les voltes  enrajolades s’enderrocaran des 

de bastides inferiors. Queda totalment 
prohibit recolzar-se sobre la zona que es 
destrueix. 

- Al finalitzar la jornada de treball no 
quedaran parets o elements en voladís que 
presentin dubtes sobre la seva estabilitat. 

- L’enderrocament de la coberta s’iniciarà a 
la carener, es prosseguirà fins les volades i 
en ordre de construcció. Les cornises es 
enderrocaran des de les bastides exteriors. 

- S’utilitzaran taulons de repartiment de 
càrregues i passarel·les de trànsit. 

- Les bigues de fusta abans de tallar-les, es 
baixaran o penjaran. 

- Las encavallades es despenjaran senceres 
per a després ser fraccionades al terra. 

- Quan s’utilitzi oxitall es prendran les 
mesures de seguretat reglamentàries per a 
aquests tipus de treball. 

- Quan es treballi sor un mur extrem que 
solament tingui pis a un costat i l’alçada 
superior a 10 m., s’establirà a l’altra cara 
del mur una bastida o qualsevol altre 
dispositiu equivalent per evitar la caiguda 
dels treballadors. 

- Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les 
dues cares i d’elevació superior a 6 m., la 
bastida o dispositiu equivalent es 
disposarà a ambdues cares. 

 
 
 Equips de protecció individual 

 
- Casc de seguretat 
- Guants de cuir 
- Màscares adequades 
- Protectors auditius 
- Cinturons antivibratoris 
- Cinturó de seguretat classe C. 
- Pantalla per a soldadors. 
- Ulleres antifragments. 
 
 
3.1.2 Moviment de terres 
 
3.1.2.1 Excavacions a cel obert 
 
 Aquest tipus d’excavació serà d’aplicació 
per a la realització de l’esbrossada de tota l’obra, 
per a l’excavació de terra vegetal per a 
l’excavació de la  traça, de les sabates de les obres 
de fàbrica així com en els dos falsos túnels, en el 
drenatge tant transversal com longitudinal i en la 
col·locació de la senyalització tant provisional 
com definitiva. També serà necessari aquest tipus 
d’excavació per a la formació dels desviaments 
provisionals. 
 
 Riscs 
 
- Esllavissament de terres i/o roques. 
- Despreniment de terres i/o roques per 

sobrecàrrega de les voreres d’excavació 
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- Allau de terres i bols per alteracions de 
l’estabilitat rocosa d’una vessant. 

- Despreniments de terres i/o roques per no 
utilitzar el talús adequat. 

- Despreniments de terres i /o roques per 
variació de la humitat del terreny. 

- Despreniments de terres i/o roques per 
filtracions aquoses. 

- Despreniments de terres i/o roques per 
vibracions properes (pas proper de 
vehicles, línies fèrries, ús de martells 
trencadors, etc.). 

- Despreniments de terres i/o roques per 
alteracions del terreny deguts a variacions 
fortes de temperatures. 

- Despreniments de terres i/o roques per 
suportar càrregues properes a la vorera de 
l’excavació (torres elèctriques, pals de 
telègraf, arbres amb arrels al descobert o 
desplomats, etc.). 

- Despreniments de terres i/o roques per 
fallida de les estintolaments. 

- Despreniments de terres i/o roques en 
excavacions de baix nivell freàtic. 

- Atropellaments, col·lisions, bolcaments i 
falses maniobres de la maquinària per a 
moviments de terra.  

- Caigudes de personal i/o coses a diferent 
nivell (des de la vorera de l’excavació) 

- Riscs derivats dels treballs realitzats sota 
condicions meteorològiques adverses 
(baixes temperatures, forts vents, pluges, 
etc.) 

- Problemes de circulació interna 
(fangueigs) deguts al mal estat de les 
pistes d’accés o circulació. 

- Problemes de circulació deguts a fases 
inicials de preparació de la traça, (eixos, 
carreteres, camins). 

- Caigudes de personal al mateix nivell. 
- Contactes elèctrics directes. 
- Interferències amb conduccions 

soterrades. 
- Els derivats dels treballs realitzats en 

presència de bestiar (pas de finques 
dedicades a la pastura, etc.). 

- Els riscs a tercers derivats de la 
intromissió descontrolada d’aquests a 
l’obra, durant les hores dedicades a 
producció o a descans. 

- D’altres. 

 
 
 Normes preventives 
 
- Abans de l’inici dels treballs 

s’inspeccionarà el lloc de treball a fí i 
efecte de detectar possibles escletxes  o 
moviments del terreny. 

- El front d’excavació realitzat 
mecànicament no sobrepassarà en més 
d’un metre l’alçada màxima d’atac del 
braç de la màquina. 

- Es prohibirà l’aprovisionament de terres o 
de materials a menys de dos metres de la 
vorera de l’excavació per evitar 
sobrecàrregues i possibles bolcaments del 
terreny. 

- S’eliminaran tots els bols o viseres dels 
fronts d’excavació que per la seva situació 
ofereixen risc de despreniment. 

- El front i paraments verticals d’una 
excavació hauran  de ser inspeccionats 
sempre a l’iniciar (o deixar els treballs) 
pel Capatàs o Persona autoritzada que 
senyalarà els punts que hagin de tocar-se 
abans de l’inici o (finalització) de les 
tasques. 

- El sanejament (de terres, o roca) 
mitjançant palanca (o perxa), s’executarà 
subjecte mitjançant cinturó de seguretat  
lligat a un “punt fort” (construït 
expressament , o del medi natural; arbre, 
gran roca, etc.) 

- Es senyalitzarà mitjançant una línia (en 
guix, calç, etc.) la distància de seguretat 
mínima d’aproximació al costat d’una 
excavació. (mínim 2 m. com norma 
general). 

- Les coronacions de talussos permanents a 
les que hauran d’accedir les persones, es 
protegiran mitjançant una barana de 90 
cm. d’alçada, llistó intermedi i entornpeu, 
situat a dos metres com a mínim de la 
vorera de coronació del talús, (com a 
norma general). 

- L’accés o aproximació a distàncies 
inferiors a 2 m. de la vorera de coronació 
d’un talús sense protegir, es realitzarà 
subjecte amb un cinturó de seguretat.  

- Es detindrà qualsevol treball al peu d’un 
talús, si no reuneix les degudes condicions 

d’estabilitat definides per la Direcció 
Facultativa. 

- S’inspeccionaran pel (Cap d’obra, 
Encarregat, Capatàs o Persona 
Autoritzada), les estintolaments abans de 
l’inici de qualsevol treball en la coronació 
o en la base. 

- Es paralitzaran els treballs a realitzar al 
peu d’estintolaments la qual garantia 
d’estabilitat ofereixi dubtes o inseguretats. 
En aquest cas, abans de realitzar qualsevol 
altre treball, l’estintolament s’haurà de 
reforçar-se, apuntalar-se, etc. 

- Hauran de prohibir-se els treballs en la 
proximitat de pals elèctrics, de telègraf, 
etc., l’estabilitat de la qual no quedi 
garantida abans de l’inici de les tasques. 

- Hauran d’eliminar-se els arbres, arbusts i 
matolls que les seves arrels hagin quedat 
al descobert, disminuint la seva estabilitat 
pròpia i el tall efectuat del terreny. 

- S’han d’utilitzat testimonis que indiquin 
qualsevol moviment del terreny que 
suposi el risc de despreniments. 

- Xarxes tenses ( o malla electrosoldada, 
segons càlcul) situades sobre les teulades, 
fermament rebudes. Actuaran com 
“avisadors” al cridar l’atenció per 
emborssaments (que són inicis de 
despreniments). 

- Es prohibeix  estar o treballar al peu d’un 
front  d’excavació  recentment obert abans 
de procedir al seu sanejament, etc. 

- Les maniobres de càrrega a cullera de 
camions, hauran d’ésser dirigides pel 
Capatàs o Persona Autoritzada. 

- La circulació de vehicles es realitzarà a un 
màxim d’aproximació al costat de 
l’excavació no superior als (3 m. per a 
vehicles lleugers i de 4 m. per a tots els 
pesats. 

- Es recomana en la mesura del possible 
evitar els fangueigs en prevenció 
d’accidents. 

- Es construiran dos accessos de seguretat a 
l’excavació separats entre sí, un per a la 
circulació de persones i un altre per la 
maquinària  i els camions. 

- Es construirà una barrera (tanca, barana, 
vorera, etc.) d’accés de seguretat a 
l’excavació per a l’ús dels vianants ( en el 

cas de no poder-se construir accessos  
separats per màquines o persones) segons 
el que contenen els plànols. 

- Haurà d’acotar-se l’entorn i prohibir 
treballar al peu d’un front d’excavació 
recentment obert, abans de procedir al seu 
sanejament, estintolat, etc. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Roba de treball 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat 
- Botes de seguretat impermeables 
- Robes impermeables per ambients 

plujosos. 
- Mascaretes anti-pols amb filtre mecànic 

recanviable. 
- Mascaretes filtrants 
- Cinturó antivibratori 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o PVC 
 
 
3.1.2.2 Buidats 
 
 Riscs 
 
- Repercussions en les estructures 

d’edificacions enfrontats 
-  Desplom de terres per sobrecàrrega de les 

voreres de coronació dels talussos. 
- Esllavissades de terres per aflorament del 

nivell freàtic. 
- Atropellaments, col·lisions, bolcaments i 

falses maniobres de la maquinària per 
moviment de terres de l’excavació 

- Caigudes de persones, vehicles, 
maquinària i objectes des de la vorera de 
coronació de l’excavació. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 
 
 
  Normes preventives 
 
- Abans del començament dels treballs 

després de qualsevol parada, l’Encarregat 
inspeccionarà l’estat de les mitgeres, 
fonaments, apuntalaments o 
estintolaments, etc., dels edificis 
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enfrontats, a fi i efecte de preveure 
possibles moviments indesitjables. 
Qualsevol  anomalia la comunicarà 
immediatament a la Direcció d’Obra, 
després de procedir al desallotjament dels 
llocs de treball  exposats al risc. 

- En el cas de presència d’aigua a l’obra, 
(alt nivell freàtic, pluges fortes, 
inundacions per ruptura de conduccions, 
etc.), es procedirà d’immediat a eixugar-
la, en prevenció de possibles alteracions 
del terreny que repercuteixin en 
l’estabilitat dels talussos o dels fonaments 
propers. 

- Durant l’excavació, abans de prosseguir el 
front d’avanç, s’eliminaran els “bolos” i 
viseres inestables. 

- El front d’avanç i talussos laterals del 
buidat, seran revisats per l’encarregat 
abans de reemprendre les tasques 
interrompudes per qualsevol causa, a fi i 
efecte de detectar les alteracions del 
terreny que comportin rics d’esllavissada. 

- La coronació dels talussos del buidat a les 
que hauran d’accedir les persones, es 
protegiran mitjançant una barana de 90 
cm. d’alçada, formada per  passamans, 
llistó intermig i entornpeu, situada a dos 
metres com a mínim de la vorera de 
coronació del talús (com norma general). 

- L’accés o aproximació a distàncies 
inferiors a 2 m. de la vorera de coronació 
del talús del buidat sense protecció, 
s’efectuarà subjecte amb un cinturó de 
seguretat, lligat a un “punt fort” (construït 
expressament  o bé del mitjà natural, 
arbre, etc.) 

- Es prohibeix realitzar qualsevol treball al 
peu de teulades inestables. 

- S’inspeccionaran abans del començament  
de treballs interromputs per qualsevol 
causa  el bon comportament dels 
estintolaments, comunicant qualsevol 
anomalia a la Direcció d’Obra després 
d’haver paralitzat  els treballs subjectes al 
risc detectat. 

- S’escapçarà la vora superior del tall 
vertical en bisell en pendent  (1/1, ½, 1/3) 
segons sigui el tipus de terreny), establint-
se la distància mínima de seguretat 
d’aproximació a la vora, a partir del tall 

superior del bisell. En aquest cas, 
s’establirà a 2 m. més la longitud de la 
projecció en planta del tall indicat. 

 
  PENDENT  TIPUS DE 
TERRENY 
 
  1/1  Terrenys movedissos, 
erosionables. 
  1/2  Terrenys tous, però 
resistents. 
  1/3  Terrenys molt compactes. 
 
- S’instal·larà una barrera de seguretat 

(tanca, barana, vorera, etc.) de protecció 
de l’accés per a vianants al fons del buidat 
de la separació de la superfície dedicada al 
trànsit de maquinària i vehicles. 

- Es prohibeix  estar (o treballar) a l’entorn 
del radi d’acció del braç d’una màquina, 
abans de procedir al seu sanejament 
(estintolat, etc.). 

- Les maniobres de càrrega a cullera de 
camions, seran dirigides per un capatàs. 

- Es prohibeix la circulació interna de 
vehicles a una distància mínima 
d’aproximació de la vorera de coronació 
del buidat de 3 m. per a vehicles lleugers i 
de 4 m. pels pesats. 

 
 
Equips de protecció individual 

 
- Casc de seguretat 
- Vestits impermeables per ambients  amb 

pluja. 
- Màscares antipols senzilles. 
- Cinturó de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma. 
 
 
3.1.2.3 Rases i pous 
 
 Riscs 
 
 Pous 
 
- Caigudes d’objecte 
- Cops per objectes 
- Caigudes de persones a l’entrar i sortir 

- Caigudes de persones al caminar per les 
proximitats d’un pou. 

- Esfondrament  de les parets del pou. 
- Interferències amb conduccions 

subterrànies. 
- Inundació. 
- Electrocució. 
- Asfixia. 
 
 Rases 
 
- Esfondrament de terres. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a l’interior de la rasa. 
- Atrapament de persones mitjançant 

maquinària. 
- Els derivats per interferències amb 

conduccions soterrades. 
- Inundació 
- Cops per objectes. 
- Caigudes d’objectes. 
 
 
 Normes preventives 
 
 Per a l’excavació de pous 
 
- L’accés i sortida del pou s’efectuarà 

mitjançant una escala sòlida, ancorada a la 
part superior del pou, que estarà prevista 
de sabates antideslliçants. Aquesta escala 
sobrepassarà la profunditat a salvar, 
sobresortint 1 m. per l’embocat. 

- Queden prohibits els aplecs (terres, 
materials, etc.) en un cercle de 2 m. (com 
norma general) a l’entorn de l’embocat del 
pou. 

- Quan la profunditat del pou sigui igual o 
superior a 1,5 m., s’estrebarà (o 
encamisarà) el perímetre en prevenció 
d’esfondraments. 

- Quan la profunditat d’un pou sigui igual o 
superior als 2 m., es rodejarà la seva boca 
amb una barana sòlida de 90 cm. D’alçada 
formada per passamans, llistó intermig i 
entornpeu, ubicada a una distància mínima 
de 2 m. des de la vorera del pou. 

- Quan la profunditat d’un pou sigui inferior 
als 2 m., si bé sempre es aplicable la 
mesura preventiva anterior, pot optar-se 

per efectuar una senyalització del perill, 
per exemple: 

 
A/ Rodejar el pou mitjançant 

una circumferència feta 
amb calç no guix blanc, 
(ambdós visibles amb 
escassa il·luminació) de 
diàmetre igual o superior al 
del pou, més de 2 metres). 

B/ Tancar l’accés a la zona de 
forma eficaç al personal 
aliè a l’excavació del pou. 

C/ La combinació del 
anteriors. 

 
- Al descobrir qualsevol tipus de conducció 

subterrània, es paralitzaran els treballs tot 
avisant a la Direcció de l’Obra, per a que 
dictamini les accions de seguretat a seguir. 

- La il·luminació interior dels pous, 
s’efectuarà mitjançant “portàtils estancs 
antihumitat” alimentats mitjançant energia 
elèctrica a 24 volts. 

- Es prohibeix la utilització de maquinària 
accionada per combustió explosió a 
l’interior dels pous en prevenció 
d’accidents per intoxicació. 

 
 Per a l’excavació de rases 
 
- El personal que treballi a l’interior de les 

rases ha de conèixer els riscs als que pot 
estar sotmès. 

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà 
mitjançant una escala sòlida, ancorada a la 
vorera superior de la rasa i estarà 
recolzada sobre una superfície sòlida de 
repartiment de càrregues. L’escala 
sobrepassarà en un 1 m. la vorera de la 
rasa. 

- Queden prohibits els aplecs  (terres, 
materials, etc.) a una distància inferior a 2 
m. (com norma general)  de la rasa. 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual 
o superior a 1,5 m. s’estrebarà. (Es pot 
disminuir el travat,  escapçant en bisell a 
45 graus les voreres superiors de la rasa). 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual 
o superior als 2 m., es protegiran les 
voreres de coronació mitjançant una 
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barana reglamentària (passamans, llistó 
intermig i entornpeu) situada a una 
distància mínima de 2 m. de la vorera. 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui 
inferior als 2 m., es pot instal·lar una 
senyalització de perill dels següents tipus: 

 
A/ Línia de guix o calç situada 

a 2 m. de la vorera de la 
rasa i passarel·la a la 
mateixa, (la seva visió és 
possible amb escassa 
il·luminació). 

B/ Línia de senyalització 
paral·lela a la rasa formada 
per corda de banderoles 
sobre peus drets. 

C/ Tancament eficaç de 
l’accés a la coronació de 
les voreres de les rases en 
tota una determinada zona. 

D/  La combinació dels 
anteriors. 

 
- Si els treballs requereixen il·luminació 

s’efectuarà mitjançant torretes aïllades 
amb presa de terra. En les que 
s’instal·laran projectors d’intempèrie, 
alimentats a través d’un quadre elèctric 
d’obra. 

- Si els treballs requereixen il·luminació 
portàtil, l’alimentació de les làmpades 
s’efectuarà a 24 v. Els portàtils estaran 
previstos d’una reixeta protectora i d’una 
carcassa-mànec aïllats elèctricament. 

- S’estendrà sobre la superfície dels 
talussos, una malla de filferro galvanitzat  
fermament subjecta al terreny mitjançant 
rodons de ferro d’un m. de longitud fixats 
en el terreny.  (Aquesta protecció es 
adequada pel manteniment dels talussos 
que hauran de quedar estables durant llarg 
temps). 

- Aquest règim de pluges i entollaments de 
les rases o trinxeres, és imprescindible la 
revisió minuciosa i detalla abans de 
reprendre els treballs. 

- Es revisarà l’estat de tall o talussos a 
intervals regulars en aquells casos en els 
que puguin rebre empentes dinàmiques 
per proximitat de (camins, carreteres. 

carrers, etc., transitats per vehicles; i en 
especial si a la proximitat s’estableixen 
talls amb ús de martells pneumàtics, 
compactacions per vibració o pas de 
maquinària pel moviment de terres. 

- Els treballs a realitzar a les voreres de les 
rases (o trinxeres), amb talussos no molt 
estables, s’executaran subjectes amb el 
cinturó de seguretat amollat a “punts 
forts” ubicats a l’exterior de les rases. 

- S’efectuarà  l’eixugat immediat de les 
aigües que aflorin (o caiguin) a l’interior 
de les rases per evitar que s’alteri 
l’estabilitat dels talussos. 

- Es revisaran les travats després de la 
interrupció dels treballs abans de ser 
represos de nou. 

 
Equips de protecció individual 

 
- Casc de polietilè 
- Protectors auditius 
- Màscara antipols 
- Roba de treball 
- Ulleres antipartícules 
- Cinturó de seguretat 
- Guants de goma de P.V.C. 
- Botes de seguretat 
- Botes de seguretat de goma 
- Roba per ambients humits 
 
 
3.1.2.4 Reblerts de terres 
 
 Riscs: 
 
- Sinistres de vehicles per excés de càrrega 

o mal manteniment. 
- Caigudes de material des de les caixes 

dels vehicles. 
- Interferències entre vehicles per manca de 

direcció o senyalització en les maniobres. 
- Atropellament de persones. 
- Bolcament de vehicles durant 

descàrregues en sentit de retrocés. 
- Accidents per conducció sobre terrenys 

embassats, sobre fangars. 
- Vibracions sobre les persones. 
- Soroll ambiental. 
 
 

 Normes preventives; 
 
- Tot el personal que utilitzi els camions 

dumper, piconadores o compactadores, 
serà especialista en la conducció d’aquests 
vehicles, disposant de la documentació 
corresponent de capacitació acreditativa. 

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

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles 
per sobre de la càrrega màxima admesa i 
que sempre portaran escrita de forma 
llegible. 

- Tots els vehicles de transport de material 
utilitzats, especificaran clarament la 
“Tara” i la “Càrrega màxima”. 

- Es prohibeix els transport de personal fora 
de la cabina de conducció i/o en número 
superior als seients existents a l’interior. 

- Cada equip de càrrega per rebliments, 
estarà dirigit per un cap d’equip que 
coordinarà les maniobres. (Aquest cap 
d’equip pot ser el Vigilant de Seguretat si 
s’estima oportú). 

- Es regaran periòdicament les obres, les 
càrregues i caixes de camió per evitar 
polsegueres. (Especialment si s’ha de 
conduir per vies públiques, carrers i 
carreteres). 

- Es senyalitzaran els accessos i recorregut 
dels vehicles a l’interior de l’obra per 
evitar les interferències. 

- S’instal·laran a la vorera dels terraplens 
d’abocaments, uns topalls sòlids de 
limitació de recorregut per l’abocament en 
retrocés. 

- Totes les maniobres d’abocament en 
retrocés estaran dirigides per  un capatàs. 

- Es prohibeix la permanència de persones 
en un radi no inferior als 5 m. (com norma 
general), a l’entorn de les compactadors i 
piconadors en funcionament. (la visibilitat 
pel maquinista és inferior a la desitjable 
dintre de l’entorn assenyalat). 

- Tots els vehicles utilitzats en aquesta obra 
per a les operacions de replè i 
compactació, estaran dotats de botzina 
automàtica de marxa endarrera. 

- Es senyalitzaran els accessos a la via 
pública mitjançant els senyals 
normalitzats de “perill indefinit” “perill de 
sortida de camions” i “STOP”. 

- Els vehicles de compactació i apisonat 
aniran proveïts de cabina de seguretat de 
protecció en el cas de bolcament. 

- Els vehicles utilitzats estaran dotats de la 
pòlissa d’assegurança amb responsabilitat 
civil limitada. 

- S’establiran al llarg de l’obra els rètols 
divulgatius i senyalització dels riscs 
propis d’aquest tipus de treballs (perill-
bolcament-atropellament-col·lisió-,etc.) 

- Els conductors de qualsevol vehicle 
proveït de cabina tancada, queden obligats 
a utilitzar el casc de seguretat per 
abandonar la cabina a l’interior de l’obra. 

 
 

Equips de protecció individual: 
 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic 

recanviable. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó antivibratori. 
- Roba de treball. 
 
 
3.1.2.5 Desmunts i terraplens 
 

Riscs 
 
- Lliscaments i despreniments  de terrenys. 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Col·lisions  i bolcaments. 
- Interferència amb línies aèries i 

subterrànies. 
- Interferència amb conduccions d’un altre 

tipus. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Bolcament o caiguda de vehicle. 
 
 
 Normes preventives. 
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- Abans de començar els treballs es 
consultarà l’existència de serveis afectats, 
que en aquest cas, s’hauran de prendre les 
mesures necessàries per a l’eliminació de 
riscs. 

- La maquinària a utilitzar haurà de 
mantenir la distància de seguretat a les 
línies de conducció elèctriques. 

- En tots moment es mantindran les zones 
de treball netes, ordenades i suficientment  
il·luminades. 

- Es regaran amb la freqüència precisa, les 
àrees en que els treballs puguin produir 
polsegueres. 

- Es senyalitzaran oportunament els 
accessos i recorreguts dels vehicles. 

- Quan sigui obligat el tràfic per zones de 
treball de personal, aquestes es 
delimitaran convenientment, indicant-se 
els diferents perills amb els corresponents 
senyals de limitació de velocitat, 
maquinària pesada en moviment, 
lliscaments i caigudes a diferent nivell, 
etc. 

- Quan l’execució del terraplè  o 
desmuntatge requereixi el tallat d’arbres, 
ja sigui per procediments manuals o 
mecànics, s’acotarà l’àrea que pugui ser 
afectada per la seva caiguda. 

- Els moviments de vehicles i màquines 
seran......., si fos precís, per personal 
auxiliar que ajudarà a conductors i 
maquinistes, en la correcta execució de 
maniobres, i impedirà la proximitat de 
persones alienes als treballs. 

- Tot vehicle o maquinària de moviment de 
terres, haurà de disposar d’un mecanisme 
que automàticament faci sonar la botzina a 
l’iniciar la marxa endarrera. 

- No es realitzarà l’excavació del terreny a 
“tumbo”, solcavant el peu d’un massís per 
a produir el seu bolcament. 

- No s’acumularà el terreny d’excavació, ni 
d’altres materials, junt a voreres de 
coronació de talussos. 

- En les vessants que quedin per sobre del 
desmuntatge,  es farà prèviament una 
revisió traient les peces soltes que puguin 
rodolar amb facilitat. 

- No es treballarà simultàniament a la part 
inferior d’un altre tall. 

 
 
 Equipaments de protecció individual 
 
- Casc  de seguretat 
- Calçada de seguretat 
- Protector auditiu 
- Ulleres antipols 
- Màscara antipols 
- Cinturó antivibratori 
- Granota de treball 
 
 
3.1.2.6 Excavacions mitjançant processos 

pneumàtics 
 
 Bàsicament, aquest tipus d’excavació 
s’aplicarà en el sanejat de les zones on s’hagi 
efectuat  voladures per la seva total conclusió. 
També es realitzarà aquest tipus d’excavació en 
aquells llocs on aparegui roca, fins el moment no 
localitzada. En el cas d’aparèixer la necessitat 
d’utilitzar l’excavació mitjançant procediments 
pneumàtics es donarà la deguda informació a la 
direcció d’obra. 
 
 Riscs 
 
- Caiguda de persones i objectes a diferent 

nivell. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Cops o projeccions 
- Llistons per trencament de les barres o 

“punteros del taladro” 
- Els derivats de la realització de treballs en 

ambients de molta pols. 
- Lesions per trancament de les mànegues. 
- Lesions per treballs exposats a sorolls 

molt elevats. 
- Lesions internes per treballs contínuament 

exposats a fortes vibracions. 
- Lliscats de terres o roques.- 
 Lesions per treballs executats en ambients 

molt humits. 
- Sobreesforços. 
- D’altres. 
 
 Normes preventives 
 
- Les obres amb risc de caiguda des 

d’alçada s’executaran subjecte amb 

cinturó de seguretat  a un punt ferm i sòlid 
del terreny (del medi natural, o construït 
expressament) 

- Abans d’iniciar els treballs, les obres 
estaran inspeccionades pel (Capatàs, 
Persona Autoritzada, Encarregat o 
Supervisor de Seguretat) que donaran 
l’ordre de començar. 

- Es recomana prohibir els treballs a 
l’entorn d’un martell pneumàtic en 
funcionament a distàncies inferiors als 5 
m. per evitar riscs innecessaris. 

- Es prohibeix situar obrers treballant en 
cotes inferiors sota un martell pneumàtic, 
en prevenció d’accidents per lliscats. 

- S’instal·larà una visera protectora en 
aquelles obres que s’hagin d’executar en 
cotes inferiors, sota un martell pneumàtic 
en funcionament. 

- S’eliminaran els arbres ubicats a la vorera 
de talussos que hagin de suportar 
vibracions de martells pneumàtics, en 
prevenció d’accidents per bolcament de 
troncs. 

- Les connexions i les mànegues de pressió 
dels martells pneumàtics, es revisaran a 
l’inici de cada període de trencament, 
substituint aquells, o els trams d’aquells 
que estiguin defectuosos o deteriorats. 

- El personal que ha d’utilitzar els martells 
han de conèixer el perfecte funcionament 
de l’eina, la correcta execució del treballs 
i els riscs propis de la màquina. 

- Es prohibeix deixar el “puntero” fixat a 
l’interrompre  el  treball. 

- Es prohibeix abandonar el martell o 
taladro mantenint connectat el circuit de 
pressió. 

 El personal que utilitzi martells 
pneumàtics en ambients purulents, serà 
objecte d’atenció especial pel que es 
refereix a les vies respiratòries en les 
revisions mèdiques. 

- Abans d’iniciar els treballs, es coneixerà si 
a la zona on s’està utilitzant el martell 
pneumàtic existeixen conduccions 
d’aigua, gas o electricitat soterrades amb 
el fí de prevenir possibles accidents per 
interferència. 

- En especial, en presència de conduccions 
elèctriques que sorgeixen en llocs no 

previstos, es paralitzaran els treballs 
notificant-se el fet a la Companyia 
elèctrica subministradora, amb el fí de que 
procedeixi a tallar la corrent abans de la 
represa dels treballs. 

- Es prohibeix utilitzar els martells 
trencadors al peu dels talussos o talls 
inestables. 

- Es prohibeix utilitzar martells trencadors 
dintre del radi d’acció de la maquinària 
pel moviment de terres i/o excavacions. 

 
 
 Equipaments de protecció individual 
 
- Casc de polietilè. 
- Protectors auditius 
- Ulleres antiprojeccions 
- Mascareta antipols. 
- Guants de cuir embuatats. 
- Botes de seguretat 
- Botes de goma de seguretat. 
- Botes i guants aïllants de l’electricitat per 

a treballs sospitosos de cablejats elèctrics 
soterrats. 

- Roba de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Cinturó i canellera antivibratòria 
- Polaines de cuir. 
 
 
3.1.3 Fonaments 
 
3.1.3.1 Sabata (correguda o aïllada), llosa 
 
 Riscs 
 
- Bolcada de màquines 
- Desplom de terres 
- Atrapament 
- Caiguda de materials solts 
- Cops 
- Esquitxades de formigó 
- Caiguda a la rasa 
- Cops 
- Talls 
- Caigudes 
- Caiguda al mateix nivell 
 
 Normes preventives 
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- Es tindran en compte els riscos específics 
de maquinària, camió formigonera .... 
passeres. 

- L’abocada del formigó pobre es realitzarà 
prèvia la inspecció del talús, refí i neteja 
de la rasa. 

- La Direcció tècnica de l’Obra prendrà la 
decisió d’estintolar, si ho creies necessari 
o entibar mitjançant el sistema de pou de 
recalçar (“batache”). 

- S’instal·laran passeres per  l’abocada del 
formigó. 

- Protecció mitjançant baranes de la zona 
superior del talús. 

 
 Col·locació de l’armadura 
 
- Utilització de passeres o empostissat per a 

la circulació i instal·lació de ferralla. 
- Utilització de vestimentes de protecció 

personal 
 
 Abocada del formigó  
 
- En la realització de l’abocada del formigó 

mitjançant bombament, la mànega 
terminal d’abocada serà manejada per dos 
operaris. 

- Protecció mitjançant baranes els forats i 
desnivells. 

- Col·locació de passeres. 
- Fixació de topalls situats a 2 m de 

distància de la zona superior del talús, per 
tal d’evitar l’aproximació del camió 
formigonera. 

- Utilització de les vestimentes de protecció 
personal 

 
 Equips de protecció individuals 
 
- Casc 
- Botes d’aigua amb sola reforçada 
- Guants de PVC 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Botes de seguretat impermeables 
- Ulleres de seguretat 
 
 Equips de protecció col·lectiva 
 
- Xarxa protectora del talús 

- Lona de plàstic 
- Estintolament 
- Escala provisional fixa 
- Instal·lació de passeres 
 
 
3.1.3.2  Pilonatge 
 
 A/  Pilonatge per clavada 
 
- La recepció i aplegada dels capçals i fusts 

s’efectuarà en els llocs determinats. 
- La descàrrega dels fusts es farà suspenent-

los de dos punts distants, mitjançant 
balancí indeformable que penjarà del 
ganxo de la grua. 

- L’aplec es farà ordenadament sobre el jaç 
de taulons de repartiment. 

- Es prohibeix hissar els fusts fins la posició 
vertical donant estrebades en esbiaix.  

- Els fusts en suspensió vertical es dirigiran 
mitjançant cordes lligades a l’extrem liure, 
mai directament amb les mans. 

- Els llocs on efectuar els pilonatges estaran 
acordonats, prohibint-se el pas al personal 
de l’obra aliè. 

- El personal que intervé en el treballs de 
pilonatge coneixerà el perfecte sistema 
constructiu a utilitzar i estaran dirigits per 
un especialista. 

 
 A/  Pilonatges per excavació rotatòria 

(encamisats – recuperables o no)  
 
- La recepció i aplec de les “camises” dels 

pilonatges s’efectuarà en el llocs 
determinats i assenyalats. El terreny haurà 
estat preparat d’antuvi per a rebre 
transports d’alt tonatge. 

- La descàrrega de les “camises”, (cilindres 
de xapa d’acer), s’efectuarà hissant-les de 
dos punts distants, mitjançant balancí, que 
penjarà del ganxo de la grua. 

- L’aplec es realitzarà sobre una superfície 
horitzontal en la que s’hauran ubicat 
topalls que delimiten l’aplec per tal 
d’evitar que les “camises” rodin i puguin 
produir accidents. 

- No s’aplegaran més de dues capes de 
camises en un sol lloc. 

- Es prohibeix arrossegar les “camises” fins 
el lloc de muntatge. 

- Es prohibeix hissar les “camises”, fins a la 
seva posició vertical, donant estrebades 
esbiaixades. 

- Les “camises” en suspensió vertical es 
dirigiran mitjançant cordes lligades a 
l’extrem lliure. Mai directament amb les 
mans. Una vegada situades es mantindrà 
la verticalitat el millor possible, per tal 
d’evitar desviacions del pistó. 

- Quan hagi d’assolir profunditats superiors 
als 2 metres es tancarà el lloc de 
perforació a una distància al voltant al 
pilonatge d’almenys 2 metres, mitjançant 
baranes formades per rodons d’acer, 
clavats en el terreny (o bé en fusta). 

- Es prohibeix hissar la ferralla armada 
donant estrebades esbiaixades. 

- La ferralla armada en suspensió vertical 
per a una introducció en el pou, es dirigirà 
mitjançant cordes lligades a l’extrem 
lliure. Mai directament amb les mans. 

- L’extracció de la “camisa”, una vegada 
formigonat, s’efectuarà el més suaument 
possible. 

 
 C/ Pilonatges per excavació rotatòria. 
 
- Es prohibeix la permanència d’operaris 

dins del radi d’acció del cargol excavador 
(mínim 5 metres com a norma general). 

- No s’executaran simultàniament, en el 
mateix pilonatge, l’extracció de les terres i 
la càrrega d’aquestes sobre el camió. 
Aquesta tasca s’executarà exclusivament 
en la zona de pilonatges i formigonats. 
(Les interferències potencien els riscos). 

- Els pous conclosos, a l’espera de l’armat, 
es protegiran contra la caiguda de 
persones en el seu interior, mitjançant la 
instal·lació de baranes en el seu entorn a 
una distància d’1,5 metres (com a norma 
general). Les baranes poden consistir en 
estructures prismàtiques, formades per 
rodons d’acer suficientment consistents; 4 
rodons a mode de “peus drets units entre 
si” en el cap i el sòl, per rodons soldats 
formant un cub. Es recomana completar 
amb un rodó intermig perimetral. 

- Com a senyalització s’envoltaran amb un 
cercle d’1,5 metres (com a norma 
general), de diàmetre, executant amb calç 
o guix blanc en el sòl (de fàcil visió 
nocturna), tots els pilons excavats, coberts 
o no, en evitació de caiguda de persones 
en el seu interior. 

- L’embut per l’abocada del formigó 
s’hissarà de forma vertical, evitant 
arrossegades i estrebades inclinades. 

- L’embut per l’abocada del formigó 
s’orientarà per a la introducció en el pou, 
durant les operacions de suspensió 
vertical, mitjançant cordes lligades al seu 
extrem lliure. Mai directament amb les 
mans. 

- La introducció de l’embut es realitzarà 
lentament, evitant el xoc contra les 
armadures instal·lades en l’interior del 
pou. 

- S’establiran en obra els camins de 
circulació entre pilons plasmats en 
plànols, per a tal de permetre la millor 
maniobra dels camions formigonera (pales 
carregadores, dúmpers, etc). 

- L’extracció de l’embut, una vegada 
conclòs l’abocada del formigó, es 
realitzarà lentament una vegada allunyat 
del lloc tot el personal i el camió 
formigonera. 

- El personal de pilonar, coneixerà el 
correcte sistema constructiu a posar en 
pràctica i estarà dirigit per un capatàs 
especialista. 

- Es prohibeix la presència de la resta del 
personal en la zona del pilonatge. 

 
 D/ Escapçat dels caps del pilons  
 
 Riscos 
 
- Els inherents a l’ús de martells trencadors. 
- Caigudes al mateix nivell 
- Soroll 
- Cops per objectes 
- Pols ambiental 
- Vibracions 
- Sobreesforços 
- Els derivats del mal estat de les mànegues 

(ruptures, etc.) 
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 Normes preventives 
 
- El personal encarregat de l’escapçat 

coneixerà el correcte ús del martell 
trencador. 

- S’evitarà tocar amb el punxó del martell 
les armadures del capçal del pilonatge que 
es pretén descobrir, en prevenció de 
projeccions incontrolades de fragments de 
formigó. 

- Una vegada conclosa l’acció d’escapçar 
s’enretirarà la runa i s’escombrarà el 
capçal del pilonatge per tal d’evitar 
accidents per trepitjades sobre les runes. 

- Es prohibeix abandonar el martell 
pneumàtic clavat al sòl, connectat al 
circuit de pressió. 

- Es revisaran les mànegues de pressió cada 
vegada que reiniciï el treball, efectuant-se 
el canvi de mànega immediatament en cas 
de deteriorament. 

- Es prohibeix realitzar treballs a distàncies 
inferiors a 5 metres, com a norma general 
del tall on s’estan escapçant els caps dels 
pilonatges, en prevenció dels accidents per 
projecció d’objectes. 

 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de seguretat amb protectors auditius 

incorporats 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Mascareta antipols, amb feltre mecànic 

recanviable. 
- Roba de treball 
- Guants de cuir 
- Cinturó-faixa elàstic antivibratori 
- Botes seguretat 
 
 
3.1.4 Encofrats 
 
3.1.4.1 Encofrats a ) en fusta, b) bidireccionals, 

c) unidireccionals 
 
 Riscs: 
 
- Cops a les mans durant la fixació. 
- Caiguda dels encofradors al buit. 
- Bolcaments  dels paquets de fusta, 

(taulons, puntals, corretges, suports), 

durant les maniobres de l’hissat a les 
plantes. 

- Caiguda de fusta al buit durant les 
operacions de desencofrat. 

- Caiguda de persones al caminar o treballar 
sobre els fons de les bigues. 

- Caiguda de persones per la vorera o forats 
del forjat. 

- Caigudes de persones al mateix nivell.  
- Talls a l’utilitzar les taules de serra 

circular. 
- Petjades sobre objectes punxeguts. 
- Electrocutat per anul·lació de preses de 

terra de maquinària elèctrica. 
- Cops en general per objectes. 
- Dermatosis per contactes amb el ciment. 
- Els derivats del treball en condicions 

meteorològiques extremes, (fred, calor, 
etc.) 

- Els derivats de treballs sobre superfícies 
mullades. 

 
 
 Normes preventives 
 
 A/ En fusta 
 
- En aquests treballs s’utilitzaran forques i 

xarxes per evitar caigudes al buit. 
- Es prohibeix l’estada d’operaris a les 

zones de batuda de càrregues durant 
l’operació d’hissat de taulons, sotaponts, 
puntals i ferralla; igualment es procedirà 
durant l’elevació de biguetes, nervis, 
armadures, pilars, petites voltes, etc. 

- L’ascens i descens del personal als 
encofrats, s’efectuarà a través d’escales de 
mà reglamentàries. 

- S’instal·laran llistons sobre els fons de 
fusta de les lloses de l’escala, a fi i efecte 
de permetre un trànsit més segur en 
aquesta fase i evitar lliscats. 

- S’instal·laran  cobridors de fusta sobre les 
esperes de ferralla de les lloses d’escala 
(sobre les puntes dels rodons, per evitar el 
dany a les persones). Les caigudes en 
aquesta fase acostumen a ser molt severes. 

- Es mantindrà l’ordre i la neteja durant 
l’execució dels treballs. 

- Els claus o punxes existents a la fusta 
usada, s’extrauran o reblaran. 

- Els claus solts o arrencats, s’eliminaran 
mitjançant  l’escombrat i apilat en un lloc 
conegut per ésser retirats posteriorment. 

- Una vegada conclosa una determinada 
obra, es netejarà eliminant tot el material 
sobrant, que s’apilarà, en un lloc conegut 
per la seva posterior retirada. 

- El desencofrat es realitzarà sempre amb 
ajuda d’ungles metàl·liques, realitzant-se 
sempre des del costat del que no pugui 
desprendre’s la fusta, és a dir, des del 
desencofrat. 

- Els recipients per a productes de 
desencofrat, es classificaran ràpidament 
per a la seva utilització o eliminació, en el 
primer cas, apilats per ser hissats a la 
planta superior i en segon, pel seu 
abocament per les trompes (o sobre 
pasteres emplintades). Un vegada 
concloses aquestes labors, s’escombrarà la 
resta de petites deixalles de la planta. 

- El personal encofrador, acreditarà a la 
seva contractació ser “fuster encofrador” 
amb experiència. Un personal inexpert en 
aquestes tasques és un risc addicional de 
vertígens, mareigs, epilèpsia, etc. 

- Abans de l’abocat del formigó, 
l’encarregat comprovarà la bona estabilitat 
del conjunt. 

- Es prohibeix encofrar directament sobre 
els sotaponts. S’instal·laran taulons que 
actuïn de “camins segurs” i es circularà 
subjecte a  cables de circulació amb el 
cinturó de seguretat. 

 
 B/ De forjats bidireccionals 
 
- Són d’interès les mesures preventives 

descrites pels treballs d’encofrat i 
desencofrat en fusta, en quan als elements 
i situacions comunes. Per no reiterar, 
s’afegeixen exclusivament  les mesures 
preventives específiques. 

- En aquests treballs la protecció col·lectiva 
més recomanable, és l’ús de xarxes de 
poliamida amb  malla nusada sobre els 
suports de safata i destret amb mordassa. 

- L’hissat de voltes recuperables sobre els 
sotaponts, (cas de no executar-se sobre 
encofrats de tauló continu), s’instal·laran  

pujat a un castellet de formigonat, en 
prevenció de les caigudes a diferent nivell. 

- Abans d’autoritzar la pujada de persones 
al format per a ésser armat, es revisarà la 
verticalitat i estabilitat dels puntals i la 
bona anivellació dels sotaponts. 

- En el cas de que sigui imprescindible que 
un operari estigui sobre els sotaponts, si 
existeix la possibilitat, s’estendrà a sota 
una xarxa horitzontal de seguretat. De no 
ser-ho, quedarà subjecte a un “punt segur” 
mitjançant el cinturó de seguretat. 

- El desencofrant quedarà protegit amb 
guants. El desencofrat per aire comprimit 
s’executarà des d’una posició en un lloc ja 
sense voltes. 

- Les voltes que quedin enganxades, es 
desprendran mitjançant una ungla 
metàl·lica des d’un castellet de 
formigonat. 

- Un cop conclòs el desencofrat s’apilaran 
les voltes recuperables ordenadament per 
a la seva reutilització; es procedirà a 
l’escombrat de la planta, apilant les 
deixalles pel seu posterior abocament per 
trompes (o bateas emplintades). 

 
 C/ De forjat unidireccionals 
 
- Són d’interès les mesures preventives 

descrites pels treballs d’encofrat dels 
forjats tradicionals. En aquest apartat 
s’afegeix exclusivament les mesures 
preventives específiques en aquest cas. 

- L’hissat dels taulons s’efectuarà 
mitjançant bateas emplintades en el 
interior de les quals es disposaran els 
taulers ordenats i subjectes mitjançant 
floreigs o cordes subjectes amb nusos de 
mariner (o xarxes, lones, etc.) 

- La instal·lació dels taulons sobre els 
sotaponts es realitzarà de manera que el 
personal estigui pujat sobre un castellet de 
formigonat. Hi ha que tenir present que 
aquest tipus de taulons, encara que solen 
estar envoltats de xapa, queden guerxos 
després de la primera i segona posta, pel 
qual el seu fixat no és perfecte  fins que 
queden carregats per les voltes de 
formigó. Per tot això s’advertirà al 
personal que ha de caminar sobre els 
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taulons,  del risc de caiguda a diferent 
nivell. 

- Es recomana trepitjar pels taulons 
excessivament guerxos, els quals hauran 
de retirar-se d’immediat ambs de la seva 
posta. 

- Es recomana caminar recolzant els peus 
en dos taulons, és a dir, sobre les juntes. 

- El lliscament dels taulons s’executarà 
mitjançant ungla metàl·lica, realitzant 
l’operació des d’una zona ja desencofrada. 

- Conclòs el desencofrat, s’apilaran els 
taulons ordenadament pel seu transport 
sobre bateas  emplintades, subjectes amb 
sogues lligades amb nusos de mariner (o 
xarxes, lones, etc.) 

- Acabat el desencofrat,  es procedirà a un 
escombrat de la planta per retirar les 
deixalles i procedir al seu abocament 
mitjançant trompes (o bateas 
emplintades). 

 
 
 Equips de protecció individual: 
 
- Casc de seguretat (preferible amb 

barbuqueig). 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat (Classe C) 
- Guants de cuir 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba de treball 
- Botes de goma o PVC de seguretat 
- Roba impermeable per ambients humits 
 
 
3.1.5 Ferralla 
 
 Riscos 
 
- Talls i ferides a les mans i els peus per la 

utilització de rodons d’acer. 
- Aixafament durant les operacions de 

càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
- Aixafaments durant les operacions de 

muntatge  de carcasses 
- Entrebancs i torçades al caminar sobre les 

carcasses. 
- Els derivats de les possibles ruptures  

durant l’estirat o doblegat.de rodons 
d’acer  

- Sobreesforços 
- Caigudes al mateix nivell (entre plantes, 

escales, etc.) 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes des d’alçada 
- Cops per caiguda o gir descontrolat de la 

càrrega suspesa. 
 
 
 Normes preventives 
 
- A l’obra s’habilitarà un espai dedicat  

l’aplegament classificat dels rodons de 
ferralla proper al lloc de muntatge de 
carcasses. 

- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran 
en posició horitzontal sobre travesses de 
fusta capa a capa, evitant-se les alçades de 
les piles superiors  a 1,50 m. 

- El transport aeri de paquets de carcasses 
mitjançant grúa, s’executarà suspenent la 
càrrega  de dos punts separats mitjançant 
eslingues. L’angle superior  a l’anell de  
penjat que formin les hondillas  de 
l’eslinga entre sí, serà igual o menor que 
90 graus. 

- La ferralla  muntada (pilars, graelles, etc.) 
s’emmagatzemarà en els llocs destinats a 
aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

- Les deixalles o retalls de ferro i d’acer, es 
recolliran aplegant-se  en el lloc 
determinat per la seva posterior càrrega i 
transport a l’abocador. 

- Es farà un escombrat de puntes, filferros, i 
retalls de ferralla a l’entorn del banc de 
treball. 

- La ferralla muntada es transportarà al punt 
d’ubicació suspesa del ganxo de la grua 
mitjançant eslingues que la subjectaran 
dels dos punts distants per evitar 
deformacions i desplaçaments no desitjats. 

- Es prohibeix  grimpar per les carcasses en 
qualsevol cas. 

- Es prohibeix el muntatge de faixes 
armades perimetrals, sense abans estar 
correctament  instal·lades a les xarxes de 
protecció. 

- S’evitarà  al màxim que es pugui, caminar 
pels fons dels encofrats de bigues. 

- S’instal·laran senyals de perill en els 
forjats tradicionals, avisant sobre el risc de 
caminar sobre les voltes. 

- S’instal·laran “camins de tres taulons 
d’amplada” (60 cm. Com màxim” que 
permetin la circulació sobre forjats en fase 
d’armat de negatius (o estesa de malles de 
repartiment) 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de 
ferralla muntada es guiaran mitjançant un 
equip de tres homes; dos guiaran 
mitjançant sogues en dus direccions la 
peça a situar, seguint les instruccions del 
tercer que procedirà manualment a 
efectuar les correccions de l’aplomat. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de seguretat: (preferible amb 

barbuquejo). 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Botes de goma de P.V.C. de seguretat 
- Roba de treball 
- Cinturó porta-eines 
- Cinturó de seguretat 
- Roba per a temps de pluja 
 
 
3.1.6 Manipulació i posada en obra 

d’armadures 
 
 Riscs 
 
- Talls i ferides en extremitats per maneig 

de rodons d’acer. 
- Aixafaments durant les operacions de 

càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
- Aixafaments durant les operacions de 

muntatge d’armadures. 
- Entrebancs i torçades al caminar sobre les 

armadures. 
- Els derivats de les ruptures de rodons 

d’acer durant el  doblat o estirat d’aquests. 
- Sobreesforços 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes des d’alçada 
- Cops per caiguda o gir descontrolat de 

càrregues suspeses. 

 
 

Normes preventives 
 
- Habilitació en obra d’un espai dedicat a 

l’aplegat classificat dels rodons. 
- Emmagatzematge de rodons en posició 

horitzontal, sobre jaços de taulons evitant 
alçades superiors a 1,50 m. 

- Les deixalles o retalls de rodons i filferros, 
es recolliran aplegant-se en un lloc 
determinat, per a la seva posterior 
eliminació. 

- Es realitzarà un escombrat diari de puntes, 
filferros, y retalls en l’entorn del banc de 
treball. 

- Els paquets d’armadures i la ferralla 
muntada es transportarà al punt d’ubicació 
suspesa del ganxo de la grua mitjançant 
dos o més eslingues. 

- Està especialment prohibit el transport de 
paquets d’armadures o armadures de pilars 
en posició vertical. 

- Està prohibit grimpar per les armadures en 
qualsevol cas. 

- No es muntaran els cèrcols perimetrals 
sense que abans no s’hagin instal·lat 
correctament les xarxes de protecció. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
- Roba de treball- 
- Cinturó per eines 
- Cinturó de seguretat (Classes A ó C) 
- Roba impermeable per a temps de pluja. 
 
 
3.1.7 Manipulació del formigó 
 
 Riscs 
 
- Caiguda de persones i/o objectes al mateix 

nivell 
- Caiguda de persones i/o objectes al mateix 

nivell 
- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
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- Enfonsament d’encofrats 
- Ruptura o rebentada d’encofrats 
- Petjades sobre objectes punxeguts 
- Petjades sobre superfícies de trànsit 
- Les derivades de treballs sobre sols humits 

o mullats. 
- Contactes amb el formigó (dermatitis per 

ciments) 
- Fallida d’entibacions 
- Correguda de terres 
- Els derivats de l’execució de treballs sota 

circúmstàncies meteorològiques adverses. 
- Atrapaments. 
- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 
- Vibracions per treballs propers d’agulles 

vibrants sobre tractor (preses, etc.). 
- Soroll ambiental 
- Electrocució. Contactes elèctrics. 
 
 
 Normes preventives 
 
3.1.7.1 Abocament mitjançant canaleta 
 
- Es prohibeix apropar les rodes dels 

camions formigoneres a menys de 2 m. 
(com norma general) de la vorera de 
l’excavació. 

- S’habilitaran “punts de permanència” 
segurs; intermitjos, en aquelles situacions 
d’abocament a mitja vessant. 

- La maniobra d’abocament  estarà dirigida 
per un Capatàs que vigilarà que no es 
realitzin maniobres insegures. 

- Es prohibeix situar als operaris darrera 
dels camions formigonera durant la marxa 
enrera. 

 
3.1.7.2 Abocament mitjançant  cubilot  
 
- Es prohibeix carregar  el cubilot per sobre 

de la càrrega màxima admissible de la 
grua que el sustenta. 

- L’obertura del cubilot per abocament, 
s’executarà exclusivament accionant la 
palanca per tal ús,  amb les mans 
protegides amb guants impermeables. 

- La maniobra d’aproximació, es dirigirà 
mitjançant senyals preestablertes 
fàcilment intel·ligibles pel gruista o 
mitjançant telèfon autònom. 

- Es procurarà no colpejar amb el cubilot els 
encofrats ni les entibacions. 

 
3.1.7.3 Abocament mitjançant bomba 
 
- L’equip encarregat del maneig de la 

bomba de formigó, estarà especialitzat en 
aquest tipus de treball. 

- La mànega terminal d’abocament, estarà 
governada per un mínim a la vegada de 
dos operaris, per evitar les caigudes per 
moviment incontrolat de la mateixa. 

- El maneig, muntatge i desmuntatge de la 
canonada de la bomba de formigonat, 
estarà dirigit per un operari especialista, 
per evitar accident per “taps”  i “sobre 
pressions” internes.  

- Abans d’iniciar el bombeig de formigó 
s’haurà de preparar el conducte (engrassar 
les canonades) enviant masses de morter 
de dosificació, a fí i efecte d’evitar 
l’atorament o “taps”. 

- Els operaris, lligaran la mànega terminal 
abans d’iniciar el pas de la pilota de 
neteja, a elements sòlids, apartant-se del 
lloc abans d’iniciar-se el procés. 

- Es revisaran periòdicament els circuits 
d’oli de la bomba de formigonat, 
complimentat el llibre de manteniment 
que estarà presentat a requeriment de la 
Direcció Facultativa. 

 
3.1.7.4. Formigonat de ciments 
 
- Abans de l’inici de l’abocament del 

formigó, es revisarà el bon estat de 
seguretat de les entibacions de contenció 
de terres dels talussos del buidat que 
interessen a la zona de mur que es va 
formigonar, per a realitzar els reforços o 
sanejaments que siguin necessaris. 

- Abans de l’inici del formigonat, es 
revisarà el bon estat de seguretat dels 
encofrats en prevenció de rebentades i  
vessades. 

- L’abocament del formigó a l’interior de 
l’encofrat s’haurà repartint-lo 
uniformement en tot el seu llarg, per 
tongades regulares, a fi i efecte d’evitar 
les sobrecàrregues puntuals que puguin  
deformar o rebentar l’encofrat. 

- El desencofrat del trasdós del mur (zona 
compresa entre aquest i el talús del buidat) 
s’efectuarà, el mes ràpidament possible, 
per a no alterar l’estintolament si la hi 
hagués, o l’estabilitat del talús natural. 

 
3.1.7.5  Formigonat de murs 
 
- Abans de l’inici de l’abocada del formigó 

es revisarà el bon estat de la seguretat dels 
estintolaments de contenció de terres dels 
talussos del buidat que interessin a la zona 
de mur que s’hagi de formigonar, per tal 
de realitzar els reforços o sanejos que 
foren necessaris. 

- Abans de l’inici del formigonat es revisarà 
el bon estat de la seguretat dels encofrats 
en prevenció de rebentades i 
esmicolaments. 

- L’abocada del formigó en l’interior de 
l’encofrat es farà repartint-lo 
uniformement al seu llarg, per tongades 
regulars, en evitació de sobrecàrregues 
puntuals que puguin deformar o rebentar 
l’encofrat. 

- El desencofrat del trasdós del mur (zona 
compresa entre aquest i el talús del buidat) 
s’efectuarà el més ràpid possible, per tal 
de no alterar l’estintolament si n’hi 
hagués, o l’estabilitat del talús natural.  

 
 
3.1.9 Oficis, unitats especials i muntatges 
 
3.1.9.1 Pouateria i sanejament  
 
 Riscs 
 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Enfonsament de la volta, (excavacions en  

mina) 
- Enfonsament  i  bolcada dels paraments 

del pou. 
- Cops i talls per l’ús d’eines manuals. 
- Sobreesforços per postures obligades, 

(caminar a la gatzoneta per exemple) 
- Enfonsament de viseres (o talussos). 
- Enfonsament dels talussos d’una rasa. 
- Els derivats de treballs realitzats en 

ambients humits, embassats i tancats. 

- Electrocució. 
- Intoxicació per gasos. 
- Explosió per gasos, o líquids. 
- Atac de rates, (entroncaments amb 

claveguerams) 
- Ruptura del torn. 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
- Infeccions, (treballs pròxims o  a l’interior 

de clavegueres en servei) 
 
 
 Normes preventives 
 
- El sanejament i la seva escomesa a la 

xarxa general, s’executaran segons els 
plànols del projecte objecte d’aquest 
Estudi de Seguretat i Higiene. 

- Els tubs per a les conduccions s’aplegaran 
en una superfície el més horitzontal 
possible sobre jaços de taulons de fusta, 
en un receptacle delimitat per diversos 
peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o 
rodin. 

- L’ascens o descens als pous, es realitzarà 
mitjançant escales normalitzades 
fermament ancorades als extrems superior 
i inferior. 

- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. 
En cas de detecció s’ordenarà el 
desallotjament d’immediat, en prevenció 
d’estat d’intoxicació o explosió. 

- En cas de detecció de gasos nocius, 
l’ingrés i permanència s’efectuarà protegit 
mitjançant un equip de respiració 
autònom. 

- Al primer símptoma de mareig a l’interior 
d’un pou, es comunicarà als companys i es 
sortirà a l’exterior posant el fet en 
coneixement de la Direcció Facultativa. 

- Es prohibeix l’accés a l’interior d’un pou, 
a tota persona aliena al procés de 
construcció. 

- L’entorn estarà proveït de cremallera de 
subjecció contra el descargolat involuntari 
de la soga de recollida, en prevenció 
d’accidents. 

 
 
 Equips de protecció individual 
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- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de P.V.C. 
- Botes de seguretat 
- Botes de goma o de P.V.C. de seguretat 
- Roba de treball 
- Equip d’il·luminació autònoma. 
- Cinturó de seguretat 
- Manxons i polaines de cuir 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
3.1.9.2 Ram de paleta  
 
 Riscs 
 
- Caiguda de persones al buit 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda d’objectes sobre les persones. 
- Cops contra objectes 
- Talls pel maneig d’objectes i eines 

manuals 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
- Partícules als ulls. 
- Talls per utilització de màquines-eines. 
- Els derivats dels treballs realitzats en 

ambients polsosos. (tallant totxos, per 
exemple). 

- Sobreesforços. 
- Electrocució  
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i 

transport. 
- Els derivats de l’ús de medis auxiliars 

(borriquetes, escales, bastides). 
 
 Normes preventives 
 
- Els forats existents al terra quedaran 

protegits a fi d’evitar la prevenció de 
caigudes. 

- Els forats d’una vertical, (baixant per 
exemple), quedaran destapats per 
l’aplomat corresponent, conclòs el qual, es 
començarà el tancament definitiu del 
forat, en  prevenció dels riscs per absència 
generalitzada o parcial de proteccions al 
sòl. 

- Els grans forats (patis), es protegiran amb 
una xarxa horitzontal instal·lada 
alternativament cada dues plantes per a la 

prevenció de caigudes, o amb baranes 
perimetrals. 

- No es desmuntaran les xarxes horitzontals 
de protecció de grans forats fins estar 
conclusos en tota la seva alçària els ampits 
de tancament dels dos forjats que cada 
pany de xarxa protegeix. 

- Els forats quedaran constantment protegits 
amb les proteccions instal·lades a la fase 
d’estructura, reposant-se les proteccions 
deteriorades. Totes les zones en les que 
s’hagi de treballar, estaran suficientment 
il·luminades. 

- Les zones de treball quedaran netes de 
deixalles (trossos de totxo) diàriament, per 
evitar acumulacions innecessàries. 

- A les zones de treball s’accedirà sempre 
de forma segura. Es prohibeix els “ponts 
d’un tauló”. 

- Es prohibeix balancejar les càrregues 
suspeses per a la seva instal·lació a les 
plantes, en prevenció del risc de caiguda 
al buit. 

- El material ceràmic s’elevarà a les plantes 
sense trencar els fleixos o (embolcall de 
PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, a fi d’evitar  els riscs per  vessat 
de la càrrega. 

- El totxo solt s’elevarà apilat ordenadament 
a l’interior de les plataformes d’hissat 
emplintades, vigilant que no puguin caure 
les peces per desplom durant el transport. 

- La ceràmica paletitzada transportada amb 
grua, es governarà mitjançant caps lligats 
a la base de la plataforma d’elevació. Mai 
directament amb les mans, en prevenció 
de cops, atrapaments o caigudes al buit 
per balanceig de la càrrega. 

- Es prohibeix concentrar les càrregues de 
totxos sobre vanos. L’aplegament de 
palets es realitzarà proper a cada pilar a fí 
d’evitar les càrregues de l’estructura en els 
llocs de menys resistència. 

- Les deixalles i runes  s’apilaran en llocs 
propers a un pilar determinat, es palejaran 
en una plataforma d’elevació emplintada 
evitar ultrapassar la seva capacitat i es 
baixaran per a ser bolcades mitjançant 
grua. 

- Es prohibeix llençar runes directament per 
les obertures de façanes, forats o patis. 

- Es prohibeix hissar junt als paraments 
recentment aixecats abans de 
transcorregudes 48 h donat que si existeix 
un règim de vents forts incidint sobre ells 
(poden caure sobre el personal. 

- Es prohibeix treballar a l’interior de les 
grans jardineres de façana, sense utilitzar 
el cinturó de seguretat lligat a qualsevol 
punt “punt sòlid i segur”. 

- Es prohibeix saltar del (forjat, peto de 
tancament o ampits) a les bastides 
penjades o a l’inrevés. 

 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de polietilè 
- Guants de PVC o de seguretat 
- Guants de cuir 
- Botes de goma 
- Cinturó de seguretat 
- Botes de goma amb puntera reforçada 
- Roba de treball 
- Roba per a temps de pluja 
 
 
3.1.9.3 Col·locació de prefabricats  
  
 Riscs 
 
- Caiguda de persones al buit 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda d’objectes sobre les persones. 
- Cops contra objectes 
- Talls pel maneig d’objectes i eines 

manuals 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
- Partícules als ulls. 
- Talls per utilització de màquines-eines. 
- Els derivats dels treballs realitzats en 

ambients polsosos. (tallant totxos, per 
exemple). 

- Sobreesforços. 
- Electrocució. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i 

transport. 
- Els derivats de l’ús de medis auxiliars 

(borriquetes, escales, bastides). 
 
 
 Normes preventives 

 
- Els forats existents al terra quedaran 

protegits a fi d’evitar la prevenció de 
caigudes. 

- Els forats d’una vertical, (baixant per 
exemple), quedaran destapats per 
l’aplomat corresponent, conclòs el qual, es 
començarà el tancament definitiu del 
forat, en  prevenció dels riscs per absència 
generalitzada o parcial de proteccions al 
sòl. 

- Els grans forats (patis), es protegiran amb 
una xarxa horitzontal instal·lada 
alternativament cada dues plantes per a la 
prevenció de caigudes, o amb baranes 
perimetrals. 

- No es desmuntaran les xarxes horitzontals 
de protecció de grans forats fins estar 
conclusos en tota la seva alçària els ampits 
de tancament dels dos forjats que cada 
pany de xarxa protegeix. 

- Els forats quedaran constantment protegits 
amb les proteccions instal·lades a la fase 
d’estructura, reposant-se les proteccions 
deteriorades. Totes les zones en les que 
s’hagi de treballar, estaran suficientment 
il·luminades. 

- Les zones de treball quedaran netes de 
deixalles (trossos de totxo) diàriament, per 
evitar acumulacions innecessàries. 

- A les zones de treball s’accedirà sempre 
de forma segura. Es prohibeix els “ponts 
d’un tauló”. 

- Es prohibeix balancejar les càrregues 
suspeses per a la seva instal·lació a les 
plantes, en prevenció del risc de caiguda 
al buit. 

- El material ceràmic s’elevarà a les plantes 
sense trencar els fleixos o (embolcall de 
PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, a fi d’evitar  els riscs per  vessat 
de la càrrega. 

- El totxo solt s’elevarà apilat ordenadament 
a l’interior de les plataformes d’hissat 
emplintades, vigilant que no puguin caure 
les peces per desplom durant el transport. 

- La ceràmica paletitzada transportada amb 
grua, es governarà mitjançant caps lligats 
a la base de la plataforma d’elevació. Mai 
directament amb les mans, en prevenció 
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de cops, atrapaments o caigudes al buit 
per balanceig de la càrrega. 

- Es prohibeix concentrar les càrregues de 
totxos sobre vanos. L’aplegament de 
palets es realitzarà proper a cada pilar a fi 
d’evitar les càrregues de l’estructura en els 
llocs de menys resistència. 

- Les deixalles i runes  s’apilaran en llocs 
propers a un pilar determinat, es palejaran 
en una plataforma d’elevació emplintada 
evitar ultrapassar la seva capacitat i es 
baixaran per a ser bolcades mitjançant 
grua. 

- Es prohibeix llençar runes directament per 
les obertures de façanes, forats o patis. 

- Es prohibeix hissar junt als paraments 
recentment aixecats abans de 
transcorregudes 48 h donat que si existeix 
un règim de vents forts incidint sobre ells 
(poden caure sobre el personal. 

- Es prohibeix treballar a l’interior de les 
grans jardineres de façana, sense utilitzar 
el cinturó de seguretat lligat a qualsevol 
punt “punt sòlid i segur”. 

- Es prohibeix saltar del (forjat, peto de 
tancament o ampits) a les bastides 
penjades o a l’inrevés. 

 
  
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de polietilè 
- Guants de PVC o de seguretat 
- Guants de cuir 
- Botes de goma 
- Cinturó de seguretat 
- Botes de goma amb puntera reforçada 
- Roba de treball 
- Roba per a temps de pluja 
 
 
3.1.9.7 Arrebossats i lliscats  
 
 Riscs 
 
- Talls i cops 
- Caigudes al buit i al mateix nivell 
- Cossos estranys als ulls. 
- Contactes amb l’energia elèctrica. 
 
 Normes preventives 

 
- En tot moment es mantindran netes i 

ordenades les superfícies de trànsit i de 
suport per a realitzar els treballs 
d’enfoscat per evitar els accidents per 
relliscades. 

- Les plataformes sobre borriquetas per a 
executar enguixats i assimilables de 
sostres, tindran la superfície horitzontal i 
quallat de taulons, evitant, graons i forats 
que puguin originar ensopegades i 
caigudes. 

- Les bastides per arrebossats d’interiors es 
formaran sobre borriquetas. Es prohibeix 
l’ús d’escales, bidons, piles de material, 
etc. Per aquests fins, a fi d’evitar els 
accidents per treballar sobre superfícies 
insegures. 

- Es prohibeix l’ús de borriquetas en 
balcons sense protecció contra les 
caigudes des de l’alçada. 

- Es penjaran d’elements ferms de 
l’estructura, cables a on lligar el fiador del 
cinturó de seguretat per a realitzar treballs 
sobre borriquetas en els llocs amb risc de 
caiguda des d’alçada. 

- La il·luminació amb portàtils es farà amb 
“portalàmpades estancs amb mànec aïllant 
i “reixeta” de protecció de la bombeta.  
L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V. 

- Es prohibeix el connexionat de cables 
elèctrics als quadres d’alimentació sense 
la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

- El transport de sacs d’aglomerants o 
d’àrids, es realitzarà preferentment sobre 
carretó de ma per evitar sobreesforços. 

- Els sacs d’aglomerats, s’aplegaran 
ordenadament repartits junts a les obres on 
s’hagin d’utilitzar, el més separats 
possible dels vanos, per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

- Els sacs d’aglomerat, es disposaran de 
manera que no obstaculitzin els llocs de 
pas per evitar accidents per ensopegades. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de seguretat 
- Guants de P:V:C: o goma. 

- Botes de seguretat. 
- Ulleres de protecció contra gotes de 

morters i assimilables. 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat. 
 
 
3.1.9.21 Pintures i vernissos 
 
 Riscs 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes de persones al buit (pintura de 

façanes i assimilables). 
- Cossos estranys als ulls (gotes de pintura, 

brosses de pigment) 
- Els derivats dels treballs realitzats en 

atmosferes nocives (intoxicacions). 
- Contacte amb substàncies corrosives. 
- Els derivats de la ruptura de les mànegues 

dels compressors. 
- Contactes amb l’energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 
 
 
 Normes preventives 
 
- Els pots industrials de pintures i 

dissolvents, s’aplegaran sobre taulons de 
repartiment de càrregues  a fí i efecte 
d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Es prohibeix emmagatzemar pintures 
susceptibles de  deixar anar vapors 
inflamables amb els recipients mal o 
incompletament tancats, per evitar 
accidents per generació d’atmosferes 
tòxiques o explosives. 

- L’emmagatzematge de recipients de 
pintura que continguin nitrocel·lulosa, es 
realitzaran de manera que pugui fer-se el 
volteig periòdic dels recipients per evitar 
el risc d’inflamació. 

- S’evitarà la formació d’atmosferes 
mantenint-se sempre ventilat el local que 
s’estigui pintant (finestres i portes 
obertes). 

- Es prohibeix la formació de bastides  a 
base d’un tauló recolzat en els graons de 
dues escales de ma, tant  pel que fa als de 

suport lliure com als de tisora, per evitar el 
risc de caiguda a diferent nivell. 

- Es prohibeix la formació de bastides a 
base de bidons, piles de materials i 
assimilables, per evitar la realització de 
treballs sobre superfícies insegures. 

- Es prohibeix el connexionat de cables  
elèctrics  als quadres de subministre 
d’energia, sense la utilització de clavilles 
mascle-femella. 

- Les operacions amb paper de vidre , (tras 
plastecidos o impresos) mitjançant  
polidora elèctrica de mà, s’executaran 
sempre sota ventilació per “corrent 
d’aire” per evitar el risc de respirar pols 
en suspensió. 

- L’abocament de pigments en el suport, 
(aquós o dissolvent), es realitzarà des la 
menor alçada possible, per evitar 
esquitxos i formació d’atmosferes 
polsoses. 

- Es prohibeix fumar o menjar en els llocs 
on es pinti amb pintures que continguin 
dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

- S’advertirà al personal encarregat de 
manipular dissolvents orgànics (o 
pigments tòxics) de la necessitat d’una 
profunda higiene personal (mans i cara) 
abans de realitzar qualsevol tipus 
d’ingestió. 

- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura 
i oxitall en llocs propers a les obres on 
s’utilitzin pintures inflamables, per evitar 
el risc d’explosió ( o d’incendi). 

- Es prohibeix la connexió d’aparells de 
càrrega accionats elèctricament, (ponts 
grua per exemple), durant les operacions 
de pintura de carrils (suports, topalls, 
baranes, etc.) en prevenció d’atrapaments 
o caigudes d’alçada. 

- Es prohibeixen  realitzar “proves de 
funcionament” de les instal·lacions 
(canonades de pressió, equips 
motobombes, calderes, conductes, etc.) 
durant els treballs de pintura de 
senyalització, (o de protecció de 
conductes, canonades de pressió, equips 
motobombes, etc.). 

 
 
 Equips de protecció individual 
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- Casc de polietilè  (per desplaçaments per 

l’obra). 
- Guants de P.V.C., llargs ( per remoure 

pintures a braç). 
- Mascareta amb filtre mecànic específic 

recanviable (per ambients polsosos) 
- Mascareta amb filtre químic específic 

recanviable (per atmosferes tòxiques per 
dissolvents orgànics. 

- Ulleres de seguretat (antipartícules i 
gotes). 

- Calçat antideslliçant. 
- Roba de treball. 
- Barret protector amb pintura pel cabell. 
 
 
3.1.9.22 Senyalització horitzontal i vertical 
 
 Riscs 
 
- Atropellaments per màquines o vehicles. 
- Caiguda al mateix nivell 
- Pols. 
- Sorolls. 
- Cops i Projeccions. 
 
 
 Normes preventives 
 
- Es senyalitzarà amb la suficient antelació, 

la zona de pintat sobre la calçada així com 
la zona d’obra per a la col·locació dels 
pals de senyalització vertical, atenint-se a 
la norma 8.3.1C en els casos de ferm  amb 
circulació. 

- No es treballarà sobre llocs on existeixin 
riscs de caigudes d’alçada, si aquests no 
estan degudament protegits, (pont, etc.). 

- Pels casos de senyalització de tipus 
elèctric, s’atindrà al que  s’especifica a  
l’apartat d’il·luminació. 

- Per a la manipulació de materials pesats 
mitjançant grues, s’atindrà a les normes 
especificades per a grues a l’apartat de 
maquinària i per eslingues a l’apartat de 
mitjans auxiliars. 

- En la utilització de pintures i dissolvents, 
atenent a la seva naturalesa de tipus 
químic, s’atindrà al que especifica el 
fabricant en quan a ús i emmagatzematge, 

utilitzant en tot cas com proteccions 
personals, guants de goma, mascareta 
respiratòria i gafes de seguretat. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc 
- Guants 
- Cinturó de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Mascareta respiratòria.  
- Ulleres de protecció. 
 
 
3.1.9.23 Instal·lació elèctrica d’enllumenat 
 
 Riscs 
 
- Riscs d’electrocució o cremades. 
- Caigudes de personal al mateix nivell 
- Caigudes de personal a diferent nivell 
- Cops i talls. 
- Punxades i talls per maneig de conductors. 
 
 
 Normes preventives 
 
- Durant el muntatge de la instal·lació 

s’impedirà, mitjançant cartells avisadors 
de risc de que ningú pugui connectar la 
instal·lació a la xarxa. S’executarà com 
última fase de la instal·lació, el cablejat 
des del quadre general al de la companyia 
i guardant en lloc segur els mecanismes 
necessaris per efectuar la connexió en el 
quadre (fusibles i accionadors),  que 
s’instal·laran poc abans de concloure la 
instal·lació. 

- Abans de procedir a la connexió, s’avisarà 
al personal de que es van iniciar les proves 
de tensió instal·lant-se cartells i senyals de 
“PERILL D’ELECTROCUCIÓ”. 

- Abans de fer les proves amb tensió, s’ha 
de revisar  la instal·lació  vigilant  que no 
siguin accessibles a tercers, unions, 
connexions i quadres oberts, comprovant 
la correcta disposició de fusibles, 
terminals, proteccions diferencials, posta a 
terra, ferradura i mànega en quadres i 
grups elèctrics. 

- Sempre que sigui possible se soterraran 
les mànegues elèctriques  com 
senyalització i protecció per repartiment 
de càrregues, s’establiran sobre les  zones 
de pas sobre mànegues, una línia de 
taulons senyalitzats  en els extrems del pas 
amb senyal de  “PERILL 
D’ELECTROCUCIÓ”. 

- Els mànecs de les eines manuals estaran 
protegits amb materials dielèctrics, 
quedant prohibida la seva manipulació i 
alteració. Si l’aïllament està deteriorat es 
retirarà l’eina. 

- Els muntatges i desmuntatges elèctrics 
estaran efectuats per personal especialitzat 
que demostrin actualment el que són. 

- Tot el personal que manipuli conductors i 
aparells accionats per electricitat, estarà 
dotat de guants aïllants i calçat aïllant. 

- El treball en alçada, es realitzarà des de 
plataformes estables, dotades de baranes 
(ej. Plataformes telescòpiques), podent-se 
utilitzar, en casos aïllats, el cinturó de 
seguretat fixat a un lloc segur. 

 
 
 Equips de protecció individual  
 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Casc de polietilè. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
- Roba de treball 
- Banqueta o catifa aïllant. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 
 
3.1.9.24 Ferms i paviments 
 
 Riscs 
 
- Atropellament per maquinària vehicles. 
- Atrapaments per maquinària vehicles. 
- Col·lisions  i  bolcades. 
- Interferència amb conduccions d’un altre 

tipus. 
- Per utilització de productes bituminosos. 
- Esquitxos. 
- Pols. 
- Soroll. 
 

 
 Normes preventives 
 
 
- Els vehicles i maquinària utilitzats, seran 

revisats abans de començar l’obra i durant 
el desenvolupament d’aquesta es duran a 
terme revisions periòdiques a fi de 
garantir el bon estat de funcionament i 
seguretat. 

- No s’ultrapassarà la càrrega especificada 
per a cada vehicles. 

- Es regaran les obres convenientment  i 
amb la freqüència necessària per evitar la 
formació d’ambient polsós. 

- En quan als riscs derivats de la utilització 
de maquinària, seran d’aplicació les 
directrius establertes  en els apartats 
corresponents a moviment de terres i 
excavacions. 

- Si en aquesta fase de l’obra encara hi 
haguessin  interferències amb línies 
elèctriques aèries, es prendran les 
precaucions necessàries, complint al 
respecte la normativa especificada en el 
punt 1.6.4. 

- Es mantindrà en tot moment la 
senyalització viària establerta pel 
desviament de camins i carreteres. 

- Durant l’execució d’aquesta fase d’obra 
serà obligatori el manteniment  de les 
proteccions precises en quan a desnivells 
o zones de risc existents. 

- No es permetrà la presència sobre 
l’estenedora d’asfalt o de formigó en 
marxa, a una altra persona que no sigui el 
conductor, per evitar accidents per 
caiguda. 

- Les maniobres d’aproximació i bolcats de 
productes asfàltics o de formigons a la 
sitja, estarà dirigida per un especialista en 
previsió de riscs per manca d’experiència. 

- Per l’estesa d’aglomerat o de formigó a 
l’estenedor, el personal auxiliar d’aquestes 
maniobres utilitzarà única i exclusivament 
les plataformes que l’esmentada màquina 
disposi i es mantindran en perfecte estat 
les baranes i proteccions que impedeixin 
el contacte amb el  cargol sense fi  de 
repartiment d’aglomerat o de formigó. 
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- La resta de personal quedarà situat a la 
cuneta o la vorera dels carrers en 
construcció per davant de la màquina 
durant les operacions d’ompliment de la 
sitja en prevenció de riscs d’atrapament i 
atropellament. 

- Les vores laterals de l’estenedor, en 
prevenció d’atrapaments, estaran 
senyalitzats amb bandes pintades en 
colors negre i groc alternativament. 

- Es prohibeix expressament l’accés de 
personal a la regla vibrant durant les 
operacions d’estesa d’aglomerat o de 
formigó. 

- Sobre la màquina, junt als llocs de pas i en 
aquells amb risc específic s’adheriran els 
següents senyals: 

 
- Perill, substàncies calentes. 
- No tocar, alta temperatura. 

 
- Es vigilarà permanentment l’existència 

d’extintors d’incendis adequats a bord de 
la màquina, així com l’estat d’aquests, de 
forma que el seu funcionament quedi 
garantit. 

- Durant l’execució i enllosat de les voreres, 
es mantindran les zones de treball en 
perfecte estat de neteja. 

- Totes les tronetes, pous, registres, etc., 
existents, s’han de mantenir amb la seva 
tapa posada i, en el seu defecte, amb tapes 
provisionals, baranes o al menys 
delimitades les zones de risc amb cordó de 
balisament. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Granota de treball 
- Guants impermeables 
- Davantal impermeable. 
 
 
3.1.9.25 Instal·lació de canonades en rases 
 
 Descripció dels treballs 
 

 Considerem les instal·lacions de 
canonades tant a la xarxa de distribució d’aigua, 
com en sanejament i gas. 
 
 Riscs 
 
- Caigudes de personal al mateix nivell 
- Caigudes de personal a diferent nivell 
- Ferides a les extremitats. 
- Desplom de talls, talussos o paràmetres de 

les  rases. 
- Cops per objectes 
- Els derivats de treballs realitzats en 

ambients humits o embassats. 
- Sobreesforços 
- Atrapaments. 
 
 
 Normes preventives 
 
- Les canonades s’introduiran a les rases 

guiades des de l’exterior. Una vegada que 
entrin en contacte amb la solera, els 
treballadors s’aproximaran per a guiar la 
connexió. 

 Els aplegaments de canonades es faran en 
el terreny sobre jaços de repartiment de 
càrregues. Apilats i continguts sobre peus 
drets fixats en el terreny el suficientment 
com per obtenir una bona resistència. 

- La presentació de trams de canonades  en 
la coronació de les rases, s’efectuarà a no 
menys d’un metre de la vora superior. 

- Conclosa la connexió dels trams, es 
procedirà al tancament de la rasa per 
motius de seguretat enrasant terres. Es 
deixaran les cotes necessàries per a 
comprovar l’estanqueïtat de les 
connexions que en tot moment estaran 
rodejades per baranes tipus ajuntament. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat 
- Botes impermeables 
- Faixa elàstica de cintura 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Roba de treball 

- Impermeable. 
 
 
 Proteccions col·lectives 
 
- Utilització adequada dels mitjans auxiliars 
- Manteniment i reposició de proteccions 
- Ordre i neteja 
- Coordinació en els treballs amb les 

diferents obres. 
 
 
3.1.9.26 Enjardinament 
 
 Riscs 
 
- Atropellaments per màquines o vehicles. 
- Bolcades  de vehicles. 
- Contactes amb línies elèctriques. 
- Caigudes al mateix i diferent nivell. 
- Sorolls. 
- Dermatitis, inhalació de pols i boires, 

degut a la utilització de productes 
químics. 

- Cops. 
 
 
 Normes preventives 
 
- Abans de l’inici dels treballs, es realitzarà 

una inspecció amb la fi de detectar 
possibles anomalies geològiques en el 
terreny  que pugui donar lloc a moviments 
del terreny, o existència de clots. 
Tanmateix s’efectuarà una inspecció dels 
fronts i paraments verticals que puguin 
existit en el traç de l’obra a fi i efecte de 
detectar possibles lliscaments de materials 
provocats per la pròpia excavació de 
l’obra. 

- Els buits que han quedat sobre el terreny 
al treure els arbres, es taparan a 
continuació o es balisaran fins que es 
tapin. 

- La utilització de les serres per la poda dels 
arbres haurà de realitzar-la personal 
especialitzat, tenint en compte que la 
maquinària ha de complir amb les 
especificacions generals exposades a 
l’apartat de la maquinària auxiliar. 

- Pera la manipulació dels arbres amb el 
camió grua, s’atindrà al que s’especifica 
per aquesta apartat de maquinària. 

- En quan a la utilització d’adobs i 
pesticides, hauran de seguir-se 
escrupolosament les indicacions del 
fabricant. 

- Els tractaments de plaguicides hauran de 
realitzar-se d’esquenes al vent per evitar 
que el núvol de líquid o pols afecti a 
l’agricultor. Per a la seva aplicació hauran 
d’utilitzar-se guants de goma, botes de 
goma, gorra o barret, gafes de protecció, 
roba que no deixi al descobert parts del 
cos i mascareta respiratòria amb filtre 
químic. 

- Els envasos buits que hagin contingut 
productes plaguicides, hauran de ser 
destruïts; cremats o enterrats. Mai podran 
ser reutilitzats per d’altres usos. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc 
- Guants 
- Cinturó de seguretat 
- Botes de seguretat 
- Mascareta respiratòria 
- Ulleres de protecció. 
 
 
3.1.9.27 Replanteig 
 
 Riscs 
 
- Atrapaments per maquinària i vehicles 
- Caigudes a igual o diferent nivell 
- Cops i projeccions 
- Electrocució 
- Pols 
- Soroll 
 
 
 Normes preventives 
 
- En cas de treballs propers a zones de tràfic 

de vehicles, es realitzarà amb la suficient 
antelació la senyalització oportuna per 
l’avís de talls, desviaments, etc. 
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- Els treballs que es realitzin al costat de 
línies elèctriques aèries, es tindran en 
compte les distàncies de seguretat 
marcades a l’apartat de treballs  junt a 
instal·lacions alienes a l’obra. 

- En els treballs d’alçada, es tindrà en 
compte que hauran de realitzar-se des de 
llocs amb baranes, protegits mitjançant 
xarxes, o en el darrer cas també amb 
cinturons de seguretat ancorats a un lloc 
rígid. Les plataformes d’accés seran 
segures. 

- S’utilitzarà roba de treball amb elements 
reflectants. 

- El calçat de seguretat serà de classe III i 
amb la part que subjecte el turmell estarà 
reforçada. 

- No s’utilitzaran elements metàl·lics com 
(mires, cintes,...)  propers a instal·lacions 
elèctriques. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Granota de treball 
- Ulleres contra-impactes 
- Mascareta anti-pols 
- Guants 
- Bota de protecció de puntera 
- Protector auditiu 
 
 
3.1.9.28 Enderroc del paviment 
 
 Riscs 
 
- Caigudes a igual i diferent nivell. 
- Caigudes de material i objectes 
- Cops i projeccions 
- Caigudes de materials sobre l’operari de 

les màquines. 
- Atropellaments per maquinària i vehicles. 
- Sobreesforç 
- Caiguda a l’aigua. 
- Lesions per ruptura de les barres o  

punters de la barrina. 
- Lesions per ruptura de les mànegues 

pneumàtiques. 
 
 
 Normes preventives 

 
- S’efectuarà un reconeixement previ dels 

elements a enderrocar, així com del seu 
entorn. 

- A continuació s’establirà un pla coordinat, 
acotant-se les àrees de treball per evitar 
danys a persones i vehicles. 

- Habilitar accessos obligats a les zones de 
treball degudament protegits. 

- S’efectuarà la corresponent senyalització 
tant de les àrees de treball com de les 
zones de pas. 

- S’acotaran les conduccions que presentar 
interferències deixant-les sense servei en 
cas necessari, d’acord amb les companyies 
subministradores. 

- Per a la utilització de la maquinària, es 
tindran en compte les normes específiques 
a l’apartat de maquinària. 

- A l’efectuar un enderroc amb un martell 
manual, serà obligatori l’ús de cinturó 
antivibratori, calçat de seguretat i 
protectors oculars. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Granota de treball 
- Ulleres contra-impactes 
- Mascareta anti-pols. 
- Guants 
- Bota de protecció amb puntera 
- Protector auditiu 
- Cinturó antivibratori 
- Armilla salvavides. 
 
 
3.1.9.30 Execució d’obres de fàbrica 
 
 Encofrat i desencofrat 
 
 Riscs 
 
- Caigudes d’alçada de persones i/o 

material. 
- Cops a les mans al clavar puntes. 
- Perill d’incendi. 
- Bolcades dels mitjans d’elevació 

d’encofrats per haver-se realitzat 
malament l’acoplament. 

- Talls a l’utilitzar la serra circular de taula. 

- Sobreesforços pes postures inadequades. 
- Cops al cap. 
- Contactes amb el ciment. 
- Contacte elèctric. 
 
 
 Normes preventives 
 
- Es prohibeix expressament que cap 

operari s’estigui en la zona de batut de 
càrregues durant l’operació d’elevació de 
la fusta o peces d’encofrat amb grua; 
igualment es procedirà durant l’elevació 
de nervis armadures. 

- Tots els treballs realitzats a prop de la 
línia fèrria (i amb això de la catenària), 
hauran de mantenir les distàncies de 
seguretat contra riscs de contacte directe i 
treballs alls amb maquinària prop de línies 
elèctriques. 

- L’accés del personal als encofrats, es 
realitzarà de forma còmoda i fàcil. 
L’aplegament de fusta tant nova com 
utilitzada, haurà d’ocupar el mínim espai 
possible. Haurà d’estar degudament 
classificada i no destorbarà les zones de 
pas. 

- Els puntal metàl·lics deformats, es 
retiraran de l’ús sense intentar endreçar-
los per a la seva reutilització. 

- Totes les màquines accionades 
elèctricament, tindran les seves 
corresponent proteccions a terra a 
interruptors diferencials. Totes les 
connexions i cables es mantindran en 
perfecte estat. 

- Les connexions elèctriques s’efectuaran 
mitjançant mecanismes estancs 
d’intempèrie. 

- Utilització per apart del personal, de les 
robes de protecció personal necessàries les 
quals s’inclouen  a la següent relació. 

- Abans de treure les peces que es fixen als 
murs o lloses, un cop pres el formigó, 
s’eslingaran a la grua. 

- Pels treballs a més de dos metres d’alçada 
amb perill eventual de caiguda, 
s’utilitzaran baranes o cinturó de seguretat 
ancorat a un punt sòlid. 

 
 

 Equips de protecció individual 
 
- Botes d’aigua. 
- Botes de seguretat. 
- Casc de seguretat 
- Ulleres contraimpactes 
- Guants per manipulació d’objectes 
- Granota de treball. 
- Roba impermeble 
 
 Treballs amb ferro 
 
 Riscs 
 
- Talls i ferides en mans, cames i peus 
- Aixafaments en operacions  en operacions 

de càrrega i descàrrega. 
- Ensopegades i torçades al caminar entre 

les graelles. 
- Accidents per l’eventual ruptura de ferros  

en l’operació d’estirada. 
- Caigudes al mateix i diferent nivell. 
 
 
 Normes preventives 
 
- Durant el moviment de les barres, 

s’evitarà que els paquets de ferro passin 
per sobre del personal. 

- Tots els treballs realitzats a prop de la 
línia fèrria (i amb això de la catenària), 
hauran de mantenir les distàncies de 
seguretat contra riscs de contacte directe i 
treballs amb maquinària a prop de línies 
elèctriques. 

- L’elevació de paquets  d’armadures en 
barres soltes o muntades, es farà 
suspenent la càrrega en dos punts separats 
el suficient per a què la càrrega quedi 
estable, evitant la permanència o pas de 
persones sota càrregues suspeses. 

- Les barres s’emmagatzemaran 
ordenadament  i no interceptaran els 
passos. S’establiran sobre jaços per capes 
ordenades de manera que  s’evitin les 
enganxades fortuïtes entre papers. 

- Les deixalles i retalls s’amuntegaran i 
eliminaran de l’obra el més aviat possible, 
abocant-los sobre batees destinades a 
aquest fi. 
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- Es posaran sobre les graelles planxes de 
fusta a fi de que el personal no pugui 
introduir el peu al caminar-hi per sobre. 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” 
d’armadures suspeses, s’executaran per un 
mínim de tres operaris, dos guiant amb 
sogues en dos direccions, mentre que el 
tercer procedeixi  manualment a efectuar 
les correccions d’aplomat. 

- El taller de ferralla s’ubicarà de manera 
que tenint-hi accés la grua, les càrregues 
suspeses no hagin de passar per sobre dels 
muntadors. 

- Pels treballs a dos metres d’alçada amb 
perill eventual de caiguda, s’utilitzaran 
baranes o cinturó de seguretat ancorat a un 
punt sòlid. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Botes de goma 
- Botes de seguretat 
- Casc de polietilè 
- Cinturó de seguretat 
- Guants de seguretat 
- Davantal de cuir 
- Manyoples de cuir 
- Granota de treball 
- Roba impermeable 
 
 
 Treballs de formigonat 
 
 Riscs 
 
- Caiguda d’objectes 
- Caiguda de persones al mateix i/a diferent 

nivell 
- Enfonsaments 
- Punxades i cops contra obstacles 
- Trepitjades sobre objectes punxeguts 
- Treballs sobre terres humits o mullats 
- Contactes amb el formigó 
- Caiguda de parets 
- Atrapades 
- Vibracions per maneig d’agulla vibrant 
- Soroll puntual i ambiental 
- Contacte elèctric 
 
 

 Normes preventives 
 
- Mentre es realitza l’abocament de 

formigó, es vigilarà atentament el 
comportament dels encofrat, detenint els 
treballs en cas de fallida i per evitar 
atrapades. 

- L’abocament del formigó en els encofrats 
es realitzarà uniformement  tot al  seu 
llarg , No abocant únicament en un sol 
punt. 

- L’accés a les plataformes de coronació 
s’efectuarà des del terreny mitjançant 
passarel·les, dotades de les baranes 
reglamentàries. 

- Quan es formigonin  murs amb bomba, 
s’observaran les normes específiques de 
formigonat amb bombes,  Es recomana el 
mateix procediment en l’abocat mitjançant 
canaletes. 

- Pels treballs a més de dos metres d’alçada 
amb perill eventual de caiguda, 
s’utilitzaran baranes o cinturó de seguretat 
ancorat a un punt sòlid. En tot cas es 
disposaran passarel·les reglamentàries de 
circulació sobre la coronació de murs a fi 
de facilitar les operacions d’abocament, 
així com el pas i la permanència dels 
operaris. 

- No es permet circular ni estacionar-se sota 
les càrregues suspeses o transportades 
mitjançant la grua. S’acotarà la zona 
batuda per càrregues  per evitar accidents. 

- Si existís perill  de caiguda d’objectes o 
materials a un altre nivell inferior, 
s’acotarà la zona per impedir el pas. 

- S’assegurarà l’estabilitat dels elements 
provisionals, mitjançant cordes, puntals o 
dispositius necessaris per a fer-los segurs, 
(encofrats, sotaponts, plataformes, etc.) 

- Tots els treballs realitzats a prop de la 
línia fèrria ( és a dir de la catenària) 
hauran de mantenir les distàncies de 
seguretat contra riscs de contacte directe i 
treballs amb maquinària a prop de les 
línies elèctriques. 

- Les zones de treball disposaran d’accessos 
fàcils i segurs, i es mantindran en tot 
moment netes i ordenades, prenent-se les 
mesures necessàries per  evitar que el pis 
estigui o resulti lliscós. 

- Els forats estaran constantment protegits 
mitjançant xarxes o baranes sòlides 
clavades a la llosa. 

- Els costats de les lloses quan presentin 
caigudes de dos o més metres d’alçada, 
quedaran sempre protegits mitjançant 
xarxa de seguretat o baranes 
reglamentàries. Si això no fos així, el 
personal  treballarà amb cinturó de 
seguretat ancorat a un lloc rígid. 

- L’emmagatzematge dels materials sobre 
les lloses, es realitzarà el més allunyat 
possible dels bords i dels forats. 

- Durant el formigonat s’evitarà 
l’acumulació puntual de formigó que 
pugui posar en perill l’estabilitat de la 
llosa en construcció, l’abocament sempre 
es farà uniformement repartir. 

- En aquesta fase de l’obra seran 
extremades les mesures d’ordre i neteja. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de seguretat 
- Guants per a manipular objectes 
- Guants de goma 
- Calçat impermeble a l’aigua i a la humitat. 
- Cinturó de seguretat 
- Granota de treball. 
 
 
3.1.9.32 Obres de drenatge 
 
 Riscs 
 
- Caigudes de persones al mateix i diferent 

nivell. 
- Talls i ferides. 
- Esllavissaments de terres 
- Cops per objectes 
- Trepitjades sobre materials 
- Treballs en ambients humits i/o embassats 
- Sobreesforços 
- Cremades i electrocució. 
- Arrossagaments per aigua 
 
 
 Normes preventives 
 

- Es realitzarà una revisió prèvia de l’estat 
del terreny (talussos, bermes o estrebats), 
abans de procedir a realitzar qualsevol 
tasca. 

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà 
mitjançant una escala sòlida fixada en el 
bord superior de la rasa i estarà recolzada 
sobre una superfície sòlida de repartiment 
de càrregues. L’escala sobrepassarà  1 m. 
el bord de la rasa. 

- Si els treballs precisen d’il·luminació, 
s’efectuarà mitjançant torretes aïllades 
amb presa de terra, en les que 
s’instal·laran projectors d’intempèrie 
alimentats a través d’un quadre elèctric 
general d’obra. 

- Els tubs per a les conduccions, s’acoblaran 
en una superfície el més horitzontal 
possible, sobre jaços en un receptacle  
delimitat per diferents peus que 
impedeixin que per qualsevol causa els 
conductes es rellisquin o rodin. 

- Per l’elevació dels tubs s’observaran les 
normes de seguretat sobre grues 
automotrius. 

- En el maneig i acoblament dels tubs, 
s’utilitzaran els estris adequats en previsió  
d’atrapements a les extremitats. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc  de seguretat 
- El personal que transporti i col·loquin els 

tubs, usarà guants i botes amb puntera 
reforçada. 

- Quan les condicions del treball així ho 
requereixin, s’utilitzaran: 

 
- Ulleres antipartícules 
- Mascareta antipols 
- Cinturons antivibratoris 
- Taps auditius, etc. 

 
 
3.1.9.33 Col·locació de tubs corrogats 
 
 Riscs 
 
- Caigudes de persones al mateix i diferent 

nivell 
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- Talls i ferides 
- Esllavissament de terres 
- Cops per objectes 
- Trepitjades sobre materials 
- Treballs en ambients humits i/o embassats 
- Sobreesforços 
- Cremades i electrocució 
- Arrossegaments per aigua 
- Sorolls 
 
 
 Normes preventives 
 
- Es realitzarà revisió prèvia de l’estat del 

terreny (talussos, bermes o estrebats abans 
de procedir a realitzar qualsevol tasca. 

- Per a l’elevació de les xapes es tindran en 
compte les normes de seguretat sobre 
grues automotrius. 

- En els treballs de cargolat dels diferents 
trams, s’utilitzaran cascs o taps auditius. 

- S’adoptaran les mesures per evitar les 
possible caigudes d’alçada del personal 
que treballi en la part alta dels tubs, 
havent-se de col.locar plataforma contra 
caigudes en els llocs de treball que estigui 
a dos o més metres d’alçada. 

- Tots els aparells elèctrics que s’utilitzin 
tindran una tensió màxima de 220 V. I 
estaran protegits mitjançant doble 
aïllament o presa de terra i interruptor 
diferencial de 30 mA. 

- En cas de pluja o possibilitat de que 
plogui amb intensitat, es suspendran els 
treballs. Es prohibirà el pas de les 
màquines per sobre els tubs fins que el 
nivell de terres sigui l’adequat per 
aconseguir la resistència mínima del tub. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc 
- Botes 
- Ulleres antipartícules 
- Mascareta antipols 
- Cinturons antivibratoris 
- Cascs o taps auditius, etc. 
- Guants contra talls. 
 
 

3.1.9.34 Acabats 
 
 Riscs 
 
- Caigudes a igual o diferent nivell 
- Talls o cops per maneig d’eines manuals. 
- Sobreesforços 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Cossos estranys als ulls. 
- Dermatitis  per contacte amb el ciment. 
- Intoxicació per dissolvents, coles , etc. 
- Cremades 
- Pols 
- Soroll 
- Caigudes a l’aigua 
 
 
 Normes preventives 
 
- S’utilitzaran bastides metàl·liques tubulars 

amb estabilitat garantida i de resistència 
adequada als treballs a realitzar. 

- Pel muntatge de les bastides es tindran en 
compte les normes especificades a 
l’apartat de mitjans auxiliars. 

- L’elevació de material es realitzarà amb 
mitjans mecànics sempre que sigui 
possible. Les càrregues no es gronxaran 
per arribar a llocs inaccessibles. Quan es 
treballi en llocs que no estiguin protegits, 
s’utilitzaran cinturons de seguretat 
degudament lligats a punts sòlids de 
l’estructura.  

- Tota la maquinària elèctrica que s’utilitzi 
estarà protegida per un disjuntor 
diferencial, que disposarà d’una presa de 
terra en combinació amb el mateix. Els 
operaris no carregaran a mà o a l’ombro  
peces el qual pes no sigui superior a 50 
kg. Mentre els elements metàl·lics no 
estiguin degudament rebuts en el seu 
emplaçament definitiu, s’assegurarà la 
seva estabilitat mitjançant cordes, cables, 
puntals o dispositius similars. 

- Es prohibeix expressament el connexionat 
de cables elèctrics a quadres d’alimentació 
sense la utilització de clavilles mascle-
femella. Els materials inflamables 
s’emmagatzemaran en llocs i condicions 
adequades. Existiran extintors per a una 
primera operació d’extinció d’incendis. 

Els locals on es realitzin els treballs de 
pintura. 

- Estaran convenientment ventilats. 
- Tots els recipients que continguin pintures 

o dissolvents, estaran degudament tancats 
i allunyats de el calor i del foc. 

- Les bombones de butà o de propà per als 
encenedors de segellat , 
s’emmagatzemaran apart, de peu i a 
l’ombra. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de seguretat 
- Guants per a manipulació d’objectes 
- Guants de gomes 
- Calçat impermeable a l’aigua i a la 

humitat. 
- Cinturó de seguretat 
- Granota de treball 
- Armilla salvavides 
- Protectors auditius 
- Mascareta respiratòria 
 
 
3.3 MITJANS AUXILIARS 
 
3.3.1 Bastides en general 
 
 Riscos 
 
- Caigudes a diferent nivell (a l’entrar o 

sortir) 
- Caigudes al buit  
- Caigudes al mateix nivell 
- Desplomat de la bastida 
- Contacte amb l’energia elèctrica 
- Desplomat o caiguda d’objectes (taulons, 

eines, materials) 
- Cops per objectes o eines 
- Atrapaments  
- Els derivats de patir malalties, no 

detectades (epilèpsia, vertigen, etc..) 
 
 
 Normes preventives 
 
- Les bastides sempre s’arriostraran per 

evitar els moviments indesitjables que 

puguin fer perdre l’equilibri als 
treballadors 

- Abans de pujar-se a una plataforma de 
bastida haurà de revisar-se tota la seva 
estructura per tal d’evitar les situacions 
inestables. 

- Els trams verticals (mòduls o peus drets), 
de les bastides es recolzaran sobre taulons 
de repartiment de càrregues 

- Els peus drets de les bastides en les zones 
de terreny inclinat, se suplementaran 
mitjançant tacs o porcions de taulons, 
travades entre si i rebudes al tauló 
horitzontal de repartiment. 

- Les plataformes de treball tindran com a 
mínim 60 cm d’amplada i estaran 
fermament ancorades al recolzaments de 
tal manera que s’evitin els moviments per 
lliscament o bolcada. 

- Les plataformes de treball permetran la 
circulació i intercomunicació necessària 
per a la realització dels treballs. 

- Els taulons que formin les plataformes de 
treball estaran sense defectes visibles, amb 
un bon aspecte i sense nusos que 
disminueixin la seva resistència. Estaran 
nets, de tal manera, que puguin apreciar-se 
els defectes per l’ús. 

- Es prohibeix abandonar en les plataformes 
sobre les bastides, materials o eines. 
Poden caure sobre les persones o fer-les 
entrebancar-se i caure al caminar sobre 
elles. 

- Es prohibeix llençar escombraries 
directament des de les bastides. Els 
escombraries es recolliran i es 
descarregaran de planta en planta, o bé 
s’abocarà a través de trompes. 

- Es prohibeix fabricar morters (o 
assimilables) directament sobre les 
plataformes de les bastides. 

- La distància de separació d’una bastida i 
el parament vertical de treball no serà 
superior a 45 cm en prevenció de 
caigudes. 

-  Es prohibeix expressament córrer per les 
plataformes sobre les bastides, per evitar 
els accidents per caiguda. 

- Es prohibeix “saltar” de la plataforma de 
bastida a l’interior de l’edifici; el pas es 
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realitzarà mitjançant una passarel·la 
instal·lada a tal efecte. 

- S’establirà al llarg i a l’ample dels 
parament verticals, “punts forts” de 
seguretat on s’arriostraran les bastides. 

- Els cabrestants d’elevació de les bastides 
penjades, se serviran perfectament 
enrotllades i greixades després d’una 
revisió (en cas de ser de primer ús). 

- Els cabrestants no s’aplegaran directament 
sobre el terreny. L’aplec, a ser possible, es 
realitzarà ordenadament sota sostre. 

- Els cables de sustentació, en qualsevol 
posició de les bastides penjades, tindran 
longitud suficient com per a que puguin 
ser baixats totalment fins al terra, en 
qualsevol moment. 

- Les bastides hauran de ser capaces de 
suportar quatre vegades la càrrega màxima 
prevista. 

- Les bastides penjades en fase de “parada 
temporal del tall” hauran de ser baixades a 
nivell del terra per la qual cosa es 
prohibeix el seu abandonament en cotes 
elevades 

- Les bastides s’inspeccionaran diàriament 
abans de l’inici dels treballs, per a 
prevenir fallades o faltes de mesures de 
seguretat. 

- Els elements que denotin alguna fallada 
tècnica, o mal comportament, es 
desmuntaran d’immediat per a la seva 
reparació o substitució. 

- S’estendran cables de seguretat ancorats a 
“punts forts” de l’estructura en els quals es 
pugui lligar el fiador del cinturó de 
seguretat, necessari per a la permanència o 
pas per les bastides. 
 
 

 Equips de protecció individual 
 

A més de les vestimentes de protecció 
personal obligatòries per a desemvolupar la  tasca 
específica sobre una bastida s’han d’utilitzar: 

 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat 
- Calçat antilliscant 
- Cinturó de seguretat 
- Roba de treball 

- Vestimenta per a ambients plujosos 
 
 

3.3.2 Bastides de “borriqueta” 
 
 Riscos 
 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes al buit 
- Cops o atrapament o enganxades durant 

les operacions de muntatge i desmuntatge. 
- Els derivats de l’ús de taulons i fusta de 

petita secció o en mas estat (ruptures, 
fallades i vibracions). 

- Els inherents a l’ofici necessari per al 
treball a executar 

 
 
 Normes preventives 
 
- Les “borriquetas” sempre es muntaran 

perfectament anivellades, per tal d’evitar 
els riscos per treballar sobre superfícies 
inclinades. 

- Les “borriquetas” de fusta estaran sanes, 
perfectament encolades i sense 
oscil·lacions, deformacions i ruptures, per 
tal d’eliminar els riscos per fallada, 
ruptura espontània i fimbreig. 

- Les plataformes de treball s’ancoraran 
perfectament a les “borriquetas”, en 
evitació de balancejos o altres moviments 
indesitjables. 

- Les plataformes de treball no sobresortiran 
pels laterals de les “borriquetas” més de 
40 cm, per tal d’evitar els riscos de 
bolcaments per basculament. 

- Les “borriquetas” no estaran separades “a 
eixos” entre si més de 2,50 m, per tal 
d’evitar les grans fletxes, indesitjables per  
les plataformes de treball, ja que 
augmenten els riscos al fimbrejar. 

- Les bastides es formaran sobre un mínim 
de dos “borriquetas”. Es prohibeix 
expressament, la substitució d’aquestes 
per “bidons”, “piles de materials” i 
assimilables, per tal d’evitar situacions 
inestables. 

- Sobre les bastides sobre “borriquetas”, 
sols es mantindrà el material estrictament 

necessari i repartit uniformement per la 
plataforma de treball per tal d’evitar les 
sobrecàrregues que disminueixen la 
resistència dels taulons. 

- Les “borriquetas” metàl·liques de sistema 
d’apertura de tancament o tissora, estaran 
dotades de cadenetes limitadores de 
l’apertura màxima, de tal manera que 
garantitzin la seva perfecta estabilitat. 

- Les plataformes de treball sobre 
“borriquetas”, tindran una amplada 
mínima de 60 cm (3 taulons travats entre 
si), i el gruix del tauló serà com a mínim 
de 7 cm. 

- Les bastides sobre “borriquetas”, la 
plataforma de les quals estigui ubicada a 2 
o més metres d’alçada, estaran 
encerclades per baranes sòlides de 90 cm 
d’alçada, formades per passamans, llistó 
intermig i entornpeu. 

- Les “borriquetas” metàl·liques per a 
sustentar plataformes de traball ubicades a 
2 o més metres d’alçada, s’arriostraran 
entre si, mitjançant “cruces de San 
Andrés”, per evitar els moviments 
oscil·latoris, que facin el conjunt insegur. 

- Els treballs de bastides sobre 
“borriquetas” en el balcons (extrems de 
forjats, cobertes i assimilables), tindran 
que ser protegits del risc de caiguda des 
d’altura per algun dels sistemes següents: 

 
A/ Penjar cables, des de 

“punts forts” de seguretat 
de l’estructura, cables amb 
els quals lligar el fiador del 
cinturó de seguretat. 

B/ Penjar xarxes tensades de 
seguretat  des dels punts 
preparats per això en 
l’extrem dels forjats. 

C/ Muntatge de “peus drets” 
fermament falcats al terra i 
al sostre, en els quals s’hi 
instal·larà una barana 
sòlida de 90 cm d’alçada, 
mesurats des de la 
plataforma de treball, 
formada per passamans, 
llistó intermig i entornpeu. 

 

- Es prohibeix formar bastides sobre 
“borriquetas” metàl·liques simples les 
plataformes de treball de les quals s’hagin 
d’ubicar a 6 o més metres d’alçada. 

- Es prohibeix treballar sobre plataformes 
sustentades en “borriquetas” recolzades a 
la vegada sobre una altra bastida de 
“borriquetas”. 

- La il·luminació elèctrica mitjançant 
portàtils a utilitzar en treballs sobre 
bastides de “borriquetas”, estarà muntada 
a base de mànega antihumitat amb 
portalàmpares estanc de seguretat amb 
mànec aïllant i reixeta  protectora de la 
bombeta, connectats als quadres de 
distribució. 

- Es prohibeix recolzar les “borriquetas” 
aplastant cables (mànegues) elèctriques 
per tal d’evitar el risc de contactes 
elèctrics per cisalla (o repeló del cable o 
mànega). 

- La fusta a emprar serà sana, sense defectes 
ni nusos a la vista, per tal d’evitar els 
riscos per ruptura dels taulons que formen 
la superfície de treball. 

 
 
 Equips de protecció individual  
 

A més de les vestimentes de protecció 
obligatòria per a desenvolupar la tasca específica 
sobre les bastides sobre “borriquetas” s’han 
d’utilitzar: 
 
- Calçat antilliscant 
- Botes de seguretat 
- Cinturó de seguretat (per a treballs sobre 

plataformes ubicats a 2 o més metres 
d’alçada) 

 
 
3.3.6 Plataforma de treball o castillet 
 
 Riscos 
 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes al buit 
- Cops amb el catúfol (“cangilón”) de la 

grua 
- Sobreesforços per transport i nova 

ubicació 
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- Els derivats dels treballs executats amb 
l’ajut d’aquest mitjà auxiliar 

 
 
 Normes preventives 
 
 
- Els “castillets” o “torretes de 

formigonat” es construiran en fusta amb 
les següents condicions: 

 
 - Únicament s’emprarà en la seva 

conformació fusta sana i sense nusos 
- Es recolzaran sobre 4 “peus 

drets” disposats en els angles d’un 
quadrat ideal en posició vertical i 
amb una longitud superior a 1 
metre a l’alçada en la qual es 
decideixi ubicar la plataforma de 
treball. 

- El conjunt es rigiditzarà mitjançant 
“cruces de San Andrés” disposats 
en els 4 laterals, la base a nivell del 
sòl, i la base a nivell de la 
plataforma de treball. 

- La fusta de formació de les 
“cruces” s’ensemblarà en cajetins 
precticats per tal efecte en els 
“peus drets” on quedarà 
cargolada immobilitzant el 
conjunt. 

- Sobre la “cruz de San Andrés” 
superior s’establirà una plataforma 
de dimensions mínimes 1,10 x 
1,10 m (necessària per poder estar-
hi 2 homes) a base d’un entaulat 
de tauló cargolat. 

- Rodejant a la plataforma en tres 
dels seus costats s’instal·larà una 
barana sòlida, cargolada en 
cajetins fets a tal efecte en els 
“peus drets”, de 90 cm d’alçada, 
formada per taulons, passamans, 
llistó de taula intermig i entornpeu 
de 15 cm, també de llata de fusta. 

- L’ascens i descens es realitzarà 
mitjançant una escala de fusta  
amb graons ensamblats ubicats en 
la cara sense barana. 

- L’accés es tancarà mitjançant una 
cadena o barra sòlida sempre que 

existeixin persones sobre la 
plataforma. 

- Es prohibeix pintar aquest mitjà 
auxiliar. 

 
 

- Els “castillets” o “torretes” de formigonat 
es construiran en acer amb les següents 
característiques: 

 
- S’empraran en la seva construcció 

angulars d’acer normalitzat 
- Es recolzaran sobre 4 “peus 

drets” d’angular disposats en els 
angles de un quadrat ideal en 
posició vertical i amb una longitud 
superior en 1 metre a la de l’alçada 
en la qual es decideixi ubicar la 
plataforma de treball. 

- El conjunt es rigiditzarà mitjançant 
“cruces de San Andrés” en 
angular disposats en els quatre 
laterals, la base a nivell del sòl i la 
base al nivell de la plataforma de 
treball, tots ells electrosoldats. 

- Sobre la “cruz de San Andrés” 
superior, se soldarà un quadre de 
angular en l’interior del qual 
s’encaixerà la plataforma de treball 
recolzada sobre una de les ales del 
perfil i recercada per l’altra. 

- Les dimensions mínimes del 
“marc” d’angular descrit en el punt 
anterior seran de 1,10 x 1,10 m (el 
mínim necessari per a la estança de 
2 homes). 

- La plataforma de treball es formarà 
mitjançant taulons encaixats en el 
marc de l’angular descrit. 

- Rodejant la plataforma en tres dels 
seus costats s’hi soldarà als peus 
drets barres metàl·liques 
composant una barana de 90 cm 
d’alçada formada per barra 
passamà i barra intermitja. El 
conjunt es rematarà mitjançant un 
entornpeu de llata de 15 cm 
d’alçada. 

- L’ascens i descens de la 
plataforma es realitzarà a través 

d’una escala de mà metàl·lica, 
soldada als “peus drets”. 

- L’accés a la plataforma es tancarà 
amb una cadena o barra sempre 
que hi hagi persones sobre ella. 

- En la base de les “torretes de 
formigonat” s’instal·larà un rètol 
amb la següent legenda: 
“PROHIBIT L’ACCÉS AL 
PERSONAL NO 
AUTORITZAT”. 

- Els “castillets de formigonat” 
estaran dotats de dues rodes 
paral·leles fixes una a una, als 
“peus drets”; per a permetre un 
millor canvi d’ubicació Els “peus 
drets” oposats, no tindran rodes 
per a que no actuïn de “fre” una 
vegada ubicat el “castillet” per a 
formigonar.  

- Es prohibeix el transport de 
persones o d’objectes sobre les 
plataformes dels “castillets de 
formigonat” durant els seus 
canvis de posició, en prevenció del 
risc de caiguda. 

- Els “castillets de formigonat” 
s’ubicaran per a procedir a 
l’ompliment dels pilars de 
cantonada, amb la cara de treball 
situada perpendicularment a la 
diagonal interna del pilar, amb la 
finalitat d’aconseguir la posició 
més favorable i més segura. 

 
 

 Equips de protecció individual 
 

A més de les vestimentes de protecció 
obligatòria per a desenvolupar la tasca específica 
sobre els castillets de formigonat, s’han 
d’utilitzar: 

 
- Casc de polietilè 
- Calçat antilliscant 
- Guants de cuir 
- Roba de treball 
- Botes de seguretat en goma o PVC   
 
 
3.3.8 Escala de mà 

 
 Riscs 
 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes al buit 
- Lliscament per incorrecte recolzament 

(falta de sabates, etc) 
- Bolcament lateral per recolzament 

irregular 
- Ruptura per defectes ocults 
- Els derivats dels usos inadequats o dels 

muntatges perillosos (empalmament 
d’escales, formació de plataformes de 
treball, escales “curtes” per l’alçada a 
salvar, etc.). 
 
 
Mesures preventives 

 
A/ Tot tipus d’escales de mà 

 
- Es prohibeix la utilització d’escales de mà 

en aquesta obra per a salvar altures 
superiors a 5 metres. 

- Les escales de mà a uitilitzar, estaran 
dotades en el seu extrem inferior de 
sabates antilliscants de seguretat. 

- Les escales de mà a utilitzar estaran 
fermament agafades en el seu extrem 
superior a l’objecte o estructura al que 
donen accés. 

- Les escales de mà a utilitzar ultrapassaran 
en 0.90 m l’altura a salvar. Aquesta cota 
es mesurarà en vertical des del plànol de 
desembarcament a l’extrem superior del 
travesser. 

- Les escales de mà a utilitzar s’instal·laran 
de tal manera que es seu recolzament 
inferior disti de la projecció vertical del 
superior, ¼ de la longitud del travesser 
entre recolzaments. 

- L’ascens i descens a través de les escales 
de mà a utilitzar, quan salvin alçades 
superiors als 3 metres, es realitzaran 
mitjançant cinturó de seguretat lligat a un 
“cable de seguretat” paral·lel pel qual 
circularà lliurement un “mecanisme de 
paracaigudes”.  
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- Es prohibeix transportar pesos a mà (o a 
l’espatlle) iguals o superiors a 25 Kg 
sobre les escales de mà. 

- Es prohibeix recolzar la base de les 
escales de mà  d’aquesta obra sobre llocs 
o objectes poc ferms que puguin disminuir 
l’estabilitat d’aquest mitjà auxili 

- L’accés d’operaris a través de les escales 
de mà es realitzarà d’un en un. Es 
prohibeix la utilització a l’uníson de 
l’escala a dos o més operaris. 

- L’ascens i descens a través de les escales 
de mà d’aquesta obra s’efectuarà 
frontalment; es a dir, mirant directament 
cap els graons que s’estan utilitzant. 
 
 

B/ Escales de fusta 
 
 

- Les escales de fusta a utilitzar tindran 
travessers d’una sola peça sense defectes 
ni nusos que puguin disminuir la seva 
seguretat. 

- Els graons (travessers) de fusta estaran 
ensamblats. 

- Les escales de fusta estaran protegides de 
la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents, per tal que no ocultin els 
possibles defectes. 

- Les escales de fusta s guardaran a cobert; 
a ser possible s’utilitzaran preferentment 
per a usos interns de l’obra.  
 
 

C/ Escales metàl·liques 
 

- Els travessers seran d’una sola peça i 
estaran sense deformacions o 
abonyegaments que puguin disminuir la 
seva seguretat. 

- Les escales metàl·liques estaran pintades 
amb pintures antioxidació que les 
preservin de les agressions de la 
intempèrie. 

- Les escales metàl·liques a utilitzar en 
aquesta obra no estaran suplementades 
amb unions soldades. 

- El empalmament d’escales metàl·liques es 
realitzarà mitjançant la instal·lació dels 

dispositius industrials fabricats per a tal 
finalitat. 
 
 

D/ Escales de tisora 
 

- Són d’aplicació les condicions anunciades 
per a escales de fusta i metàl·liques. 

- Les escales de tisora s’utilitzaran 
muntades sempre sobre paviments 
horitzontals o sobre superfícies 
provisionals horitzontals. 

- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta 
obra estaran dotades en la seva articulació 
superior de topalls de seguretat 
d’obertura. 

- Les escales de tisora estaran dotades cap a 
la meitat de la seva alçada de cadeneta (o 
cable d’acer) de limitació d’obertura 
màxima. 

- Les escales de tisora s’utilitzaran sempre 
com a tal obrint ambdós travessers per a 
no disminuir la seva seguretat. 

- Les escales de tisora en posició d’ús 
estaran muntades amb els travessers en 
posició màxima obertura per a no 
disminuir la seva seguretat. 

- Les escales de tisora mai s’utilitzaran a 
modes de “borriquetas” per a sustentar les 
plataformes de treball 

- Les escales de tisora no s’utilitzaran si la 
posició necessària sobre elles per a 
realitzar un determinat treball obliga a 
ubicar els peus en els 3 últims graons.   
 
 

Equips de protecció individual 
 
 
A més de les vestimentes de protecció 

obligatòria per a desenvolupar la tasca específica 
sobre les guindoles de soldador s’han d’utilitzar: 

 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat 
- Botes de goma o PVC 
- Calçat antilliscant 
- Cinturó de seguretat 
  
 
3.3.9 Puntals 

 
 Riscos 
 
- Caiguda des d’alçada de les persones 

durant la instal·lació dels puntals 
- Caiguda des d’alçada dels puntals per 

incorrecta instal·lació 
- Caiguda des d’alçada dels puntals durant 

les maniobres de transport elevat 
- Cops en diverses parts del scos durant la 

manipulació 
- Atrapament de dits (extensió i retracció). 
- Caiguda d’elements conformadors del 

puntal sobre els peus 
- Bolcament de la càrrega durant operacions 

de càrrega i descàrrega 
- Ruptura del puntal per fatiga del material 
- Ruptura del puntal per mal estat (corrosió 

interna i/o externa) 
- Lliscament del puntal per falta de 

falcament o de clavada  
 

 
Mesures preventives 

 
A/ Tot tipus d’escales de mà 

 
- Tindran la longitud adient per a la missió 

a realitzar 
- Estaran en perfectes condicions de 

manteniment (absència d’òxid, pintats, 
amb tots els seu components, etc.) 

- Els cargols sense fi els tindran engreixats 
en prevenció d’esforços innecessaris. 

 No tindran deformacions en el fust 
(abonyegaments o torçaments) 

- Estaran dotats en els seus extrems de 
plaques de recolzament i clavada 

- Els puntals s’aplegaran ordenadament per 
capes horitzontals d’un únic puntal en 
alçada i fons el que es desitgi, amb la 
única salvetat que cada capa es disposi de 
forma perpendicular a la immediata 
inferior. 

- L’estabilitat de les torretes d’aplegament 
de puntals s’assegurarà mitjançant la 
clavada de “peus dret” de limitació lateral. 

- Es prohibeix expressament una vegada 
desencofrat que s’apleguin els puntals 
irregularment. 

- Els puntals s’hissaran (o es descendran) a 
les plantes en paquets uniformes sobre 
bateas, fleixats per tal d’evitar 
esmicolaments innecessaris. 

- Els puntals s’hissaran (o descendran) a les 
plantes en paquets fleixats per els dos 
extrems; el conjunt, se suspendrà 
mitjançant aparell d’eslingues del ganxo 
de la grua torre. 

- Es prohibeix expressament la càrrega a 
l’espatlla de més de dos puntals per un sol 
operari en prevenció de sobreesforços. 

- Els puntals de tipus telescòpic es 
transportaran a braç o l’espatlla amb els 
passadors i mordasses instal·lades en 
posició d’immobilitat de la capacitat 
d’extensió o retracció dels puntals. 

- Les fileres de puntals es disposaran sobre 
plaques de fusta (taulons), anivellats i 
aplomats en la direcció exacta en la qual 
hagin de treballar. 

- Els taulons de fusta de recolzament dels 
puntals que hagin de treballar inclinats 
amb respecte a la vertical seran els que es 
falcaran. Els puntals sempre es recolzaran 
de forma perpendicular a la cara del tauló. 

- Els puntals es clavaran al jaç de taulons i a 
la  sotapont per aconseguir una major 
estabilitat. 

- El repartiment de la càrrega sobre les 
superfícies apuntalades es realitzarà 
uniformement repartit. Es prohibeix 
expressament en aquesta obra les 
sobrecàrregues puntuals. 

- Es prohibeix expressament la correcció de 
la disposició dels puntals en càrrega 
deformada per qualsevol causa. En 
prevenció d’accidents es disposarà 
colindant amb la filera deformada, i sense 
actuar sobre aquesta, una segona filera de 
forma correcta capaç d’absorbir part dels 
esforços causants de la deformació; 
avisant d’immediatament a al Direcció 
Facultativa, sempre que el risc 
d’esfondrament no sigui immediat. En 
aquest cas, s’abandonarà el tall i 
s’evacuarà tota l’obra. 

- Els puntals es travaran horitzontalment 
(cas que es necessiti l’ús dels puntals 
telescòpics en la seva màxima extensió) 
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utilitzant per a ells les peces abraçadores 
(equip complementari del puntal). 
 
 

Equips de protecció individual 
  

- Casc de polietilè 
- Roba de treball 
- Guants de cuir 
- Cinturó de seguretat 
- Botes de seguretat 
- Les pròpies del treball específic en el qual 

s’emprin els puntals 
 
 
3.3.11 Cintres 
 
 Riscos 
 
- Caigudes a diferent nivell 
- Desplomament de la cintra 
- Caigudes d’objectes 
- Atrapaments 

 
 

Mesures preventives 
 

- Durant el muntatge es tindran presents les 
següents especificacions: 

 
- No s’iniciarà un nou nivell sense 

haver conclòs abans el nivell de 
partida amb tots els elements 
d’estabilitat. 

- Les unions de tubs s’efectuaran 
mitjançant les mordasses i 
passadors previstos, rebutjant 
qualsevol altra solució diferent al 
model 

- Les plataformes de treball es 
consolidaran immediatament 
després del seu muntatge 

- El recolzament de les cintres es 
realitzarà sobre superfícies de 
suficient resistència de 
recolzament directe sobre el 
terreny. Es prohibeix els 
suplements formats per bidons, 
piles de materials, etc. 

- Els mòduls base es travaran 
mitjançant travessers tubulars a 

nivell per sobre de 1,90 metres i 
amb els travessers diagonals amb 
la finalitat de rigiditzar el conjunt. 
 
 

 Equips de protecció individual   
 
A més de les vestimentes de protecció 

obligatòria per a desenvolupar la tasca específica 
sobre les cintres s’ha d’utilitzar: 

 
- Casc de polietilè 
- Roba de treball 
- Calçat antilliscant 

 
A més, durant el muntatge s’utilitzaran: 
 

- Botes de seguretat 
- Calçat antilliscant  
- Cinturó de seguretat 

 
  

3.3.13 Cables, cadenes, eslingues i aparell 
d’hissat  

 
 Riscos 
 
- Caiguda del material, per ruptura dels 

elements d’hissat 
- Caiguda del material pel mal eslingat de la 

càrrega  
 
 

Mesures preventives 
 

- S’utilitzaran sols elements de resistència 
adequada 

- No s’utilitzaran els elements de 
manutenció fent-los formar angles aguts o 
sobre arestes vives. En aquest sentit convé 
protegir les arestes amb draps, sacs o 
millor amb esquadres de protecció. 

- Equipar amb guardacabs els anells 
terminals dels cables 

- No utilitzar cables ni cadesnes amb nusos 
- En la càrrega a elevar s’escolliran els 

punts de fixació que no permetin el 
lliscament de les eslingues, tenint cura que 
aquests punts es trobin convenientment 
disposats en relació al centre de gravetat 
de la càrrega. 

- La càrrega romandrà en equilibri estable, 
utilitzant, si és precís, un pòrtic per a 
equilibrar les forces de les eslingues. 

- S’observarà amb detall les següents 
mesures: 
  
- Quan s’hagi de moure una eslinga 

s’afluixarà suficientment per a 
poder-la desplaçar. 

- No es desplaçarà una eslinga 
situant-se sota la càrrega 

- No s’elevaran les càrregues de 
forma brusca 

 
 
 Equips de protecció individual    

 
- Casc de polietilè 
- Botes 
- Guants 
- Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de protecció. Al 
conductors se’ls dotarà del mateix equip. 
 

 
3.3.14 Cubilot 
 
 Riscos 
 
- Caiguda de la càrrega 
- Atrapaments 
 
 

Mesures preventives 
 

- S’adaptarà el cubilot a la càrrega màxima 
que pot transportar la grua, i es revisarà 
periòdicament la zona de lligat i la boca 
de sortida del formigó per tal de garantir 
l’hermeticitat durant el transport. 
 

 
 Equips de protecció individual    

 
- Casc de polietilè 
- Botes 
- Guants 
- Sempre que els condicions de treball 

exigeixin altres elements de protecció als 
conductors se’ls dotarà dels mateixos 
equips de protecció. 

 
 
3.4 MAQUINÀRIA 
 
3.4.1 Maquinària en general 
 
 Riscos 
 
- Bolcaments 
- Enfonsaments 
- Xocs  
- Formació d’atmosferes agressives 
- Soroll 
- Explosió i incendis 
- Atropellaments 
- Caigudes a qualsevol nivell 
- Atrapaments  
- Talls 
- Cops i projeccions 
- Contactes amb l’energia elèctrica 
- Els inherents al propi lloc d’utilització 
- Els inherents al propi treball a executar 
- Altres 
 
 

Mesures preventives 
 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol 
element component d’una màquina 
accionada mitjançant energia elèctrica, 
estant connectada a la xarxa. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, 
d’accionament mecànic, elèctric o manual, 
estaran coberts per carcasses protectores 
antiatrapaments. 

- Els cargols sense fi accionats 
mecànicament o elèctricament, estaran 
revestits per carcasses protectores 
antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o 
avariades seran retirades immediatament 
per a la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin 
retirar se senyalitzaran amb rètols d’avís 
amb la llegenda: “MAQUINA 
AVARIADA, NO CONNECTAR” 

- Es prohibeix la manipulació i operacions 
d’ajust i reparació de màquines al personal 
no especialitzat específicament en la 
màquina objecte de la reparació. 
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- Com a precaució addicional per tal 
d’evitar la posada en servei de la màquina 
avariada o de funcionament irregular, es 
bloquejaran els arrencadors, o en els seu 
cas, se li extrauran els fusibles elèctrics. 

- Sols el personal autoritzat amb 
documentació escrita específica serà 
l’encarregat de la utilització d’una 
determinada màquina. 

- L’elevació o descens, a màquina, 
d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-
los en directriu vertical. Es prohibeixen els 
sacsejades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells 
d’hissar, quedaran lliures de càrregues 
durant les fases de descens. 

- Les càrregues de transport suspès estaran 
sempre a la vista dels maquinistes per tal 
d’evitar els accidents per manca de 
visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de 
càrrega per al maquinista se supliran 
mitjançant operaris que utilitzant senyals 
preacordades supleixin la visió de 
l’esmentat treballador. 

- Es prohibeix la permanència en la zona 
sota de la trajectòria de càrregues 
suspeses. 

- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta 
obra, estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos. 

- Es prohibeix en aquesta obra l’hissat o 
transport depersones en l’interior de les 
gàbies, bateas, cubilots, etc. 

 
 
 Equips de protecció individual     

 
- Casc de polietilè 
- Roba de treball 
- Botes de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o PVC 
- Guants aïllants de l’electricitat 
- Botes aïllants de l’electricitat 
- Mandil de cuir 
- Polaines de cuir 
- Managuets de cuir 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Faixa elàstica 
- Faixa antivibratòria 

- Managuets antivibratoris 
- Protectors audius 
- Altres 
 
 
3.4.2 Maquinària de moviment de terres en 

general 
 
 Riscos 
 
- Bolcament 
- Atropellament 
- Atrapament 
- Els derivats d’operacions de manteniment 

(cremades, atrapaments, etc.) 
- Projeccions 
- Desplomaments de terres a cotes inferiors 
- Vibracions 
- Soroll 
- Pols ambiental 
- Desplomament de talussos sobre la 

màquina 
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina 
- Trepitjades en mala posició (sobre 

cadenes o rodes). 
  

Mesures preventives 
 

- Les màquines per als moviments de terres 
estaran dotades de fars de marxa enrera, 
cap endavant i de retrocés, servofrens, fre 
de mà, claxón automàtic de retrocés, 
retrovisors en ambdós costats, pòrtic de 
seguretat antibolcada i antiimpactes i un 
extintor. 

- Les màquines per al moviment de terres 
seran inspeccionades diàriament 
controlant el bon funcionament del motor, 
sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, 
clàxon retrocés, transmissions, cadenes i 
pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre dins del 
radi d’acció de la maquinària de 
moviment de terres, per evitar els riscos 
d’atropellament. 

- Es prohibeix treballar amb maquinària per 
al moviment de terres en la proximitat de 
la línia elèctrica. 

- Si es produís un contacte amb línies 
elèctriques amb la maquinària amb tren de 
trànsit de pneumàtics, el maquinista 

romandrà immòbil en el seu lloc i 
sol·licitarà auxili per mitjà de clàxon. 
Abans de realitzar cap acció 
s’inspeccionarà el tren de pneumàtics amb 
la finalitat de detectar la possibilitat de 
pont elèctric amb el terreny; de ser 
possible el salt sense risc de contacte 
elèctric, el maquinista saltarà fora de la 
cabina sense tocar, a l’uníson, la màquina 
i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb 
línies elèctriques seran acordonades a una 
distància de 5 metres, avisant-se a la 
companyia propietària de la línia per a que 
efectuï els talls de subministrament i 
posades a terra necessàries per a poder 
canviar, sense riscos, la posició de la 
màquina. 

- Abans de l’abandonament de la cabina, el 
maquinista haurà deixat en repòs, en 
contacte amb el paviment (la cullera, el 
cullerot, etc.) posat el fre de mà i part el 
motor extraient la clau del contacte, per 
evitar el riscos per fallada dels sistema 
hidràulic. 

- Les passarel·les i graons d’accés per a una 
conducció o manteniment romandran nets 
de graves, fang i oli, per evitar els riscos 
de caigudes. 

- Es prohibeix el transport de persones 
sobre les màquines per al moviment de 
terres, per evitar els riscos de caigudes o 
d’atropellaments. 

- Es prohibeixen els treballs de 
manteniment o reparació de maquinària 
amb el motor en marxa, en prevenció de 
riscos innecessaris. 

- S’instal·laran topalls de seguretat de final 
de recorregut, abans de la coronació dels 
talls als que s’hagi d’aproximar la 
maquinària emprada en el moviment de 
terres, per tal d’evitar els riscos per 
caiguda de la màquina. 

- Se senyalitzaran els camins de circulació 
interna mitjançant corda amb banderoles i 
senyals normalitzades de trànsit. 

- Es prohibeix la realització de replantetjos 
o d’amidaments en les zones on estan 
operant les màquines per al moviment de 
terres. Abans de procedir a les tasques 

anunciades, serà precís para la maquinària 
o allunyar-la a altres talls. 

- Es prohibeix l’aplec de terres a menys de 
2 metres del cantó de l’excavació (com a 
norma general) 

- Es delimitarà la cuneta dels camins que 
transcorrin pròxims als talls de 
l’excavació a un mínim de 2 metres de 
distància d’aquesta (com a norma 
general), per tal d’evitar la caiguda de la 
maquinària per sobrecàrrega del costat 
dels talussos (o talls). 

- La pressió dels pneumàtics dels tractors 
serà revisada, i corregida en el seu cas, 
diàriament.  

 
 

3.4.3 Pala carregadora 
 
 Riscos 
 
- Atropellament (per mala visibilitat, 

velocitat inadequada, etc.) 
- Lliscament de la màquina (terrenys 

enfangats) 
- Màquina en marxa fora de control 

(abandonament de la cabina de 
comandament sense desconnectar la 
màquina) 

- Bolcada de la màquina (inclinació del 
terreny superior a l’admissible per la pala 
carregadora) 

- Caiguda de la pala per pendents 
(aproximació excessiva al costat de 
talussos, talls i assimilables) 

- Xoc contra altres vehicles 
- Contactes amb línies elèctriques (aèries o 

soterrades) 
- Interferències amb infraestructures 

urbanes (clavegueram, xarxa d’aigües i 
línies de conducció de gas o elèctriques) 

 Desploms de talussos o de fronts 
d’excavació 

- Incendis 
- Cremades (treballs de manteniment) 
- Atrapaments 
- Projecció d’objectes durant el treball 
- Caiguda de persones des de la màquina 
- Cops 
- Soroll propi o de conjunt 
- Vibracions 



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA   ANNEX “Estudi Seguretat i Salut”                                                 AJUNTAMENT DE BEGUES 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

 
Part 3  “Execució de l’obra, anàlisi de riscs i de la seva prevenció ” 

Pag 22/39 
 

- Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients de molta pols (partícules en els 
ulls, afeccions respiratòries, etc.) 

- Els derivats de treballs en condicions 
meteorològiques extremes 
 

 
Mesures preventives 

 
- Els camins de circulació interna de l’obra 

es cuidaran per tal d’evitar flonjalls i 
enfangaments excessius que disminuiexen 
la seguretat de la circulació de la 
maquinària. 

- Les proteccions de la cabina antibolcada 
no presentaran deformacions d’haver 
resistit algun bolcament. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts 
d’escapament del motor, amb la finalitat 
d’assegurar que el conductor no rebi gasos 
en la cabina procedents de la combustió. 
Aquesta precaució s’extremarà en els 
motors proveïts de ventilador d’aspiració 
per al radiador. 

- Es prohibeix que els conductors 
abandonin la màquina amb el motor en 
marxa. 

- Es prohibeix que els conductors 
abandonin la pala amb la cullera hissada i 
sense recolzar-la al terra. 

- La cullera durant els transports de terres 
romandrà el més allunyada possible per a 
poder-se desplaçar amb la màxima 
estabilitat. 

- Els ascensos o descensos en càrrega de la 
cullera s’efectuaran sempre utilitzant 
marxes curtes. 

- La circulació sobre terrenys desiguals 
s’efectuarà a velocitat lenta 

- Es prohibeix transportar persones en 
l’interior de la cullera 

- Es prohibeix hissar persones per accedir a 
treballs puntuals utilitzant la cullera (dins, 
encaramat o pendent d’ella) 

- Es prohibeix l’accés a la es pales 
carregadores utilitzant la vestimenta sense 
anar ajustada (pot enganxar-se en sortints, 
controls, etc.) 

- Es prohibeix acostar-se a la pala durant la 
realització de qualsevol moviment 

- Es prohibeix pujar o baixar de la pala en 
marxa 

- Es prohibeix arrancar el motor sense 
comprovar abans que no hi ha ningú en 
l’àrea d’operació de la pala. 

- Es prohibeix expressament, adormir-se 
sota l’ombra projectada per les pales 
carregadores en repòs. 

- Els conductors comprovaran que no 
existeix perill per als treballadors que es 
trobin en l’interior de pous o rases 
pròxims al lloc de l’excavació. 

- Els conductors, abans de realitzar “nous 
recorreguts”, faran el camí a peu amb la 
finalitat d’observar les irregularitats que 
puguin ser origen a oscil·lacions verticals 
o horitzontals de la cullera. 

- Es prohibeix el maneig de grans càrregues 
(culleres o cullerots a ple ompliment), sota 
règim de forts vents. 

 
 
 Equips de protecció individual     
 
- Ulleres antiprojeccions 
- Casc de polietilè (sols quan existeixi risc 

de cops en el cap) 
- Roba de treball 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o de PVC 
- Calçat antilliscant 
- Botes impermeables (terrenys enfangats) 
- Mascaretes amb filtres mecànics 

recanviable antipols 
- Mandil de cuir (operacions de 

manteniment) 
- Polaines de cuir (operacions de 

manteniment) 
- Calçat de conducció 
 
 
3.4.4 Retroexcavadora 
 
 Riscos 
 
- Atropellament (per mala visibilitat, 

velocitat inadequada, etc.) 
- Lliscament de la màquina (terrenys 

enfangats) 
- Màquina en marxa fora de control 

(abandó de la cabina de comandament 

sense desconnectar la màquina i bloquejar 
els frens) 

- Bolcada de la màquina (inclinació del 
terreny superior a l’admissible per a la 
circulació de la retroexcavadora) 

- Caiguda per pendents (treballs al costat de 
talussos, talls i assimilables) 

- Xoc contra altres vehicles 
- Contacte amb línies elèctriques aèries o 

soterrades 
- Interferències amb infraestructures 

urbanes (clavegueram, xarxa d’aigües i 
línies de conducció de gas o d’electricitat) 

- Incendi 
- Cremades (treballs de manteniment) 
- Atrapament (treballs de manteniment) 
- Projecció d’objectes 
- Caigudes de persones des de la màquina 
- Cops 
- Soroll propi i ambiental (treball a l’uníson 

de vàries màquines) 
- Vibracions 
- Els derivats dels treballs realitzats en 

ambients de pols 
- Els derivats de la realització dels treballs 

sota condicions meteorològiques 
extremes.  

 
Mesures preventives 

 
- Els camins de circulació interna de l’obra 

es tindrà cura per tal d’evitar flonjalls i 
enfangaments excessius que disminuiexin 
la seguretat de la circulació. 

- Es revisarà periòdicament tots els punts 
d’escapament del motor per tal d’evitar 
que en la cabina es rebin gasos nocius. 

- Es prohibeix que els conductors 
abandonin la màquina amb el motor en 
marxa per tal d’evitar el risc 
d’atropellament. 

- Es prohibeix que els conductors 
abandonin la màquina sens haver abans 
depositat la cullera al terra. 

- Es prohibeix que els conductors 
abandonin la màquina amb la cullera 
bivalva sense tancar, encara que quedi 
recolzada en el terra. 

- Es prohibeix desplaçar la màquina si 
abans no s’ha recolzat la màquina sobre la 
cullera per tal d’evitar balancejos. 

- Els ascensos i descensos de les culleres en 
càrregues es realitzaran lentament 

 Es prohibeix el transport de persones 
sobre la màquina en prevenció de 
caigudes, cops, etc. 

- Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les 
culleres per hissar persones i accedir a 
treballs puntuals. 

- Es prohibeix expressament accedir a la 
cabina de comandament de la màquina 
utilitzant vestimentes folgades i joies 
(cadenes, rellotges, anells) que puguin 
enganxar-se en els sortints i en els 
controls. 

- Es prohibeix expressament el maneig de 
grans càrregues (cullera a ple ompliment) 
sota règim de forts vents. 

- Es prohibeix utilitzar la màquina com una 
grua per a la introducció de peces, 
canonades, etc., en l’interior de la rasa. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre el 
límit de la càrrega útil de la màquina 

- El canvi de posició de la màquina 
s’efectuarà situant el braç en el sentit de la 
marxa (llevat en distàncies molt curtes) 

- El canvi de posició de la màquina en 
treballs a mitja ladera s’efectuarà situant 
el braç cap a la part alta del pendent amb 
la finalitat d’augmentar, en allò que sigui 
possible, l’estabilitat de la màquina. 

- Es prohibeix estacionar la màquina a 
menys de tres metres (com a norma 
general) del costat de barrancs, forats, 
rases i assimilables, per tal d’evitar el risc 
de bolcades per fatiga del terreny. 

 
 
 Equips de protecció individual     

 
- Ulleres antiprojeccions 
- Casc de polietilè (sols quan hi hagi risc de 

cops en el cap) 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Roba de treball 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o de PVC 
- Botes antilliscants (en terrenys secs) 
- Botes impermeables (en terrenys 

enfangats) 
- Calçat per a conducció de vehicles 
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- Mascareta antipols amb filtre mecànic 
recanviable 

- Mandil de cuir o de PVC (operacions de 
manteniment) 

- Polaines de cuir (operacions de 
manteniment) 

- Botes de seguretat amb punta reforçada 
(operacions de manteniment) 

 
 
3.4.5 Motoanivelladora 
 
 Riscos 
 
- Bolcada del vehicle 
- Cops i contusions 
- Col·lisions i  atropellaments 
 

Mesures preventives 
 

- S’extremarà la circulació per terrenys 
irregulars o sense consistència 

- El maquinista serà sempre una persona 
qualificada i coneixerà el tipus de treball a 
reaitzar, el mètode a utilitzar i l’estat del 
terreny en què s’ha de moure. 

- Treballarà sempre a velocitat adequada 
- S’utilitzaran els senyals acústics de marxa 

enrera i es vigilarà el bon funcionament 
del llums. 

 
 
 Equips de protecció individual     

 
- Ulleres antiprojeccions 
- Casc de polietilè (sols quan existeixi risc 

de cops en el cap) 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Roba de treball 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o de PVC 
- Botes antilliscants (en terrenys secs) 
- Botes impermeables (en terrenys 

enfangats) 
- Calçat per a conducció de vehicles 
- Mascareta antipols amb filtre mecànic 

recanviable 
- Davantal de cuir o de PVC (operacions de 

manteniment) 
- Polaines de cuir (operacions de 

manteniment) 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada 
(operacions de manteniment) 

 
 
3.4.6 Estenedora de productes bituminosos 
 
 Riscos 
 
- Caiguda de persones des de la màquina 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Els derivats dels treballs realitzats sota 

altres temperatures 
- Els derivats de la inhalació de vapors de 

betum asfàltic 
- Cremades 
- Sobreesforços 
- Atropellaments durant les maniobres 

d’acoblament dels camions de transport 
d’aglomerat asfàltic amb l’estenedora.  

- Altres 
 
 

Mesures preventives 
 

- No s’admet la permanència sobre 
l’estenedora en marxa a altres persones 
que no sigui el conductor, per tal d’evitar 
accidents per caiguda. 

- Les maniobres d’aproximació i abocada 
de productes asfàltics en la tremuja estarà 
dirigida per un especialista, en previsió 
dels riscos per imperícia. 

- Tots els operaris d’auxili quedaran en 
posició en la cuneta per davant de la 
màquina durant les operacions 
d’ompliment de la tremuja, en prevenció 
dels riscos per atrapament i atropellament 
durant les maniobres. 

- Els costats laterals de l’estenedora, en 
previsió d’atrapaments, estaran 
senyalitzats a bandes grogues i negres 
alternatives. 

- Totes les plataformes d’estança o per a 
seguiment i ajuda a l’estesa asfàltica, 
estaran vorejades de baranes tubulars en 
prevenció de les possibles caigudes, 
formades per passamans de 90 cm 
d’alçada, barra intermitja i entornpeu de 
15 cm desmuntable per a permetre una 
millor neteja. 

- Es prohibeix expressament l’accés 
d’operaris al regla vibrant durant les 
operacions d’estesa, en prevenció 
d’accidents. 

- Sobre la màquina, junt als llocs de pas, i 
en aquells amb risc específic, s’adheriran 
els següents senyals: 

 
- Perill substàncies calents (“Perill, 

foc”) 
- Rètol: NO TOCAR, ALTES 

TEMPERATURES 
 
 
 Equips de protecció individual    
 
- Casc de polietilè 
- Barret de palla, o assimilable, per a 

protecció solar 
- Botes de mitja canya, impermeable 
- Roba de treball 
- Guants impermeables 
- Davantal impermeables 
- Polaines impermeables 
 
 
3.4.7 Compactador de pneumàtics 
 
 Riscos 
 
- Els derivats dels treballs realitzats a altes 

temperatures 
- Els derivats a la inhalació de vapors de 

betum asfàltic 
- Atropellaments de persones 
- Derivats d’operacions de manteniment 
- Bolcament de la màquina 
- Xoc amb altres vehicles 
 
 

Mesures preventives 
 

- La màquina estarà en perfecte estat de 
funcionament 

- L’accés i circulació interna s’efectuarà 
pels llocs indicats, amb especial menció al 
compliment de les Normes de Circulació i 
la senyalització disposada 

- Abans de començar a treballar es 
comprovaran l’estat i la pressió dels 
pneumàtics 

- Està prohibit fumar al carregar 
combustible i al comprovar el nivell de 
bateria. 

- L’ascens i descens de les caixes de la 
màquina s’efectuarà mitjançant escala 
metàl·lica 

- Es prohibeix romandre o realitzar treballs 
dins dels radi d’acció de la màquina 

- S’utilitzaran senyals acústiques de marxa 
enrera i es controlarà el bon funcionament 
dels llums.  

 
3.4.8 Trepant rotatori per a pilonatge 
 
 Riscos 
 
- Bolcada al pujar o baixar la màquina de la 

caixa del camió 
- Atrapaments de persones 
- Cops per objectes en les manobres amb 

càrregues suspeses 
- Atrapament del camió per llots 
- Atropellament de persones 
- Bolcada de la màquina en fase de 

muntatge 
- Caigudes de personal al mateix nivell 

(terrenys irregulars, enfangats,etc.) 
- Caigudes de persones des de la màquina 
- Caigudes de persones a l’interior dels 

pous. 
- Atrapaments 
- Cops amb el “trépano”  (maniobres). 
- Els derivats de treballs realitzats en 

ambients sorollosos. 
- Pols ambiental 
 
 Normes preventives 
 
- Les operacions de càrrega i descàrrega 

sobre camió, de la màquina pilonadora, 
s’executaran sobre l’àrea compactada en 
prevenció dels riscos per assentament o 
desequilibri. 

- Les operacions de càrrega i descàrrega 
sobre camió, estaran dirigides per un 
especialista de provada perícia en aquest 
tipus de maniobres, en prevenció 
d’accidents. 

- El sentit d’avanç de l’excavació dels pous 
s’executarà segons plànols, en prevenció 
d’accidents per desordre. 
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- Les zones d’excavació, en allò possible, es 
mantindran netes i ordenades. Per això, 
s’utilitzarà, en coordinació amb la 
pilonadora, una pala carregadora que 
enretiri els productes provinents de 
l’excavació, per al seu transport a 
l’abocador. 

- El Vigilant de Seguretat serà l’encarregat 
de supervisar el compliment la prevenció 
dissenyada durant l’execució d’aquestes 
maniobres. 

- Es prohibeix expressament transportar a 
persones sobre la màquina d’excavació de 
pous, en prevenció de riscos de caigudes. 

- El personal intervinguent en aquesta fase 
serà especialista en l’execució de pous per 
a pilonatge en prevenció del risc de 
caiguda. 

- Les operacions de guia del “trépano” per 
part dels operaris s’efectuaran a gir 
totalment aturat. En immobilitat, per tal 
d’evitar els cops, caigudes i atrapaments. 

- Tot el personal que hagi d’intervenir en 
aquesta fase en l’obra serà instruït en les 
riscos existents de l’entorn. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts 
d’escapament del motor per a tenir la 
seguretat que el maquinista no respira 
gasos tòxics en l’interior de la cabinal. 

 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de polietilè (fora de la cabina, el 

conductor i el ajudants) 
- Roba de treball 
- Guants de cuir (conductor durant el 

manteniment, ajudants durant la guia amb 
les cordes del “trépano” o de les camises) 

- Guants de goma de PVC (maneig de 
formigons, combustible i lubricants) 

- Cinturó elàstic antivibratori 
- Botes de seguretat 
- Botes de seguretat impermeables (terreny 

enfangats) 
- Mascareta amb feltre mecànic recanviable 
- Mandrí impermeable (formigonat) 
 
3.4.18 Grua autopropulsada 
 
 Riscos 
 

- Bolcada de la grua autopropulsada 
- Atrapaments 
- Caigudes a diferent nivell 
- Atropellaments a persones 
- Cops per la càrrega 
- Desplom de l’estructura en muntatge 

(perfileria, trams de grua torre, 
climatitzadors, etc.) 

- Contacte amb l’energia elèctrica 
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina 
- Cremades (manteniment) 
 
 

Mesures preventives 
 
- Es comprovarà el correcte recolzament 

dels gats estabilitzadors abans d’entrar en 
servei la grua autopropulsada. 

- Es disposarà en obra d’una partida de 
taulons de 7 metres d’espessor per a ser 
utilitzada com a plataformes de 
repartiment de càrregues dels gats 
estabilitzadors en el cas de tenir que 
fonamentar sobre terrenys fluixos. 

- Les maniobres de càrrega (o descàrrega) 
estaran sempre guiada per un especialista, 
en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 

- Es prohibeix expressament ultrapassar la 
càrrega màxima admesa pel fabricant de la 
grua autopropulsada en funció de la 
longitud en servei del braç. 

- El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre 
a la vista. Si això no fos possible les 
maniobres estaran expressament dirigides 
per un senyalista. 

- Es prohibeix utilitzar la grua 
autopropulsada per arrossegar les 
càrregues, per ser una maniobra insegura. 

 
 
 Equips de protecció individual     

 
- Casc de polietilè (si existeix el risc de 

caiguda d’objectes o de cops en el cap) 
- Guants de cuir 
- Guants impermeables (manteniment) 
- Botes de seguretat (si el cas ho requereix) 
- Roba de treball 
- Calçat antilliscant 
- Sabates per a la conducció viària 

 
 
3.4.19 Bomba autopropulsada per a formigó 
 
 Riscos 
 
- Bolcada per proximitat a talls i talussos 
- Lliscament per plans inclinats (treballs en 

rampes i mitja vessant) 
- Bolcament per fallada mecànica (fallada 

dels gats hidràulics o per la seva no 
instal·lació) 

- Projecció per objectes (rebentada de 
canonada o sortida de la pilota natejadora) 

- Cops per objectes que vibren (tremuja, 
tubs oscil·lants) 

- Atrapaments (treballs de manteniment) 
- Contacte amb el corrent elèctric (equips 

de bombeig per accionament a base 
d’energia elèctrica) 

- Interferència del braç amb línies 
elèctriques aèries (electrocució) 

- Ruptura de canonada (desgast, 
sobrepressió, agressió externa) 

- Ruptura de mànega 
- Caiguda de persones des de la màquina 
- Atrapament de persones entre la tremuja i 

el camió formigonera  
 
 

Mesures preventives 
 
- El personal encarregat del maneig de 

l’equip del bombeig serà especialista en el 
maneig i el manteniment de la bomba en 
prevenció dels accidents per imperícia 

- Els dispositius de seguretat de l’equip de 
bombeig estaran en perfectes condicions 
de funcionament. Es prohibeix 
expressament la seva modificació o 
manipulació per tal d’evitar els accidents. 

- La bomba de formigonat sols podrà 
utilitzar-se per a bombeig de formigó 
segons el “con” recomanat pel fabricant 
en funció de la distància de transport. 

- Abans d’iniciar le bombeig del formigó es 
comprovarà que les rodes de la bomba 
estiguin bloquejades mitjançant falques i  
els gats estabilitzadors en posició amb 
l’enclavament mecànic o hidràulic 

instal·lat, en prevenció de riscos per 
treballar en plans inclinats. 

- Una vegada conclòs el formigonat es 
rentarà i netejarà l’interior dels tubs de 
tota la instal·lació, en prevenció 
d’accidents per l’aparició de “taps” de 
formigó. 

 
 
 Equips de protecció individual     

 
- Casc de polietilè  
- Roba de treball 
- Guants de goma o de PVC 
- Botes de seguretat impermeables (en 

especial per estança en el tall de 
formigonat) 

- Davantal impermeable 
- Guants impermeabilitzats 
- Botes de seguretat 
- Calçat per a la conducció de camions 

(calçat de carrer) 
 

 
3.4.20 Camió transport 
 
 Riscos 
 
- Atropellaments de persones (entrada, 

circulació interna i sortida) 
- Xoc contra altres vehicles (entrada, 

circulació interna i sortida) 
- Bolcada de camió (flonjalls, fallada de 

tallss o de talussos) 
- Bolcada per desplaçament de la càrrega 
- Caigudes (al pujar o baixar de la caixa) 
- Atrapaments (obertura o tancament de la 

caixa, moviment de càrregues)  
 
 

Mesures preventives 
 
- Les maniobres d’aparcament i sortida del 

camió seran diriguides per un senyalitsta 
- Totes les maniobres de càrrega i 

descàrrega seran dirigides per un 
especialitsta coneixedor del procedir més 
adient. 

- Les càrregues s’instal·laran sobre al caixa 
de manera uniforme compensant els 
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pesos, de la manera més uniformement 
repartida possible 

- El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de 
balda de seguretat 

- Per abandonar la cabina del camió el xofer 
haurà de col·locar-se el casc de seguretat 

- Es circularà únicament pels llocs 
assenyalats fins arribar al lloc de la 
càrrega i descàrrega  

 
 
 Equips de protecció individual     

 
- Casc de polietilè 
- Cinturó de seguretat 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball 
- Manyoples de cuir 
- Guants de cuir 
- Salva espatlles i cara de cuir (transport de 

càrrega a l’espatlla) 
- Calçat per a la conducció de camions 

(calçat de carrer) 
 
3.4.21 Camió cisterna 
 
 Riscos 
 
- Bolcades  
- Caigudes a diferent nivell 
- Atropellament de persones 
- Atrapaments 
- Els derivats de les operacions de 

manteniment 
- Projecció d’objectes 
- Contactes amb línies elèctriques 
- Desploms de terres 
- Caigudes al pujar i baixar de la màquina 
 
 

Mesures preventives 
 
- Els camions cisterna per al moviment de 

terres hauran d’estar dotats dels següents 
mitjans a ple funcionament: 

 
- Fars de marxa cap endavant i de 

retrocés 
- Intermitents, pilots de posició 

devanters i de darrera 

- Pilots de balisament superior 
devanter de la caixa 

- Servofrens i fre de mà 
- Clàxon automàtic de marxa enrera 
- Cabines antibolcada 

 
- L’accés  i circulació interna s’efectuarà 

pels llocs indicats, amb menció especial al 
compliment de les Normes de Circulació i 
a la senyalització disposada. 

- L’ascens i descens de les caixes dels 
camions s’efectuarà mitjançant escaleta 
metàl·lica.   

 
 
 Equips de protecció individual     

 
- Casc de polietilè (fora de la màquina) 
- Guants de cuir (conducció i manteniment) 
- Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de protecció els 
serà proporcionat als es treballadors  

 
 
3.4.22 Camió grua 
 
 Riscos 
 
- Bolcament del camió 
- Atrapament 
- Caigudes al pujar o baixar a la zona de 

comandaments 
- Atropellaments 
- Desploms de la càrrega 
- Cops de la càrrega a paraments (verticals 

o horitzontals) 
- Altres 
  
 

Mesures preventives 
 
- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega 

s’instal·laran falques immobilitzadores en  
 en les quatre rodes i els gats 

estabilitzadors. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega 

seran dirigides per un especialista en 
prevenció dels riscos per maniobres 
incorrectes. 

- Els ganxos de penjar estaran dotats de 
balda de seguretat 

- Es prohibeix expressament ultrapassar la 
càrrega màxima admissible fixada pel 
fabricant del camió en funció de l’extensió 
del braç de grua. 

- El gruista tindrà en tot moment a la vista 
al càrrega suspesa. Si això no és possible 
les maniobres seran expressament 
dirigides per un senyalista, en previsió 
dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Les rampes per l’accés del camió grua no 
superaran inclinacions del 20 % com a 
norma general, en prevenció dels riscos de 
parada o bolcament. 

- Es prohibeix realitzar suspensió de 
càrregues de manera lateral quan la 
superfície de recolzament del camió 
estigui inclinada cap el costat de la 
càrrega, en previsió dels accidents per 
bolcada. 

- Es prohibeix estacionar el camió grua a 
distàncies inferiors a 2 metres del tall del 
terreny, en previsió dels accidents per 
bolcada. 

- Es prohibeix realitzar estrebades 
esbiaixades de la càrrega 

- Es prohibeix arrossegar les càrregues amb 
el camió grua 

- Les càrregues de suspensió, per evitar 
cops i balancejos es guiaran mitjançant 
caps de govern. 

- Es prohibeix la permanència de persones 
al costat del camió grua a distàncies 
inferiors a 5 metres. 

- Es prohibeix la permanència sota les 
càrregues en suspensió 

- El conductor del camió grua estarà en 
possessió del certificat de capacitació que 
acrediti la seva perícia. 

- Al personal encarregat del maneig del 
camió grua se li farà lliurament de la 
següent normativa de seguretat: 

 
 
 Normes de seguretat per als operadors del 

camió grua  
 

- Mantingui la màquina allunyada 
de terrenys insegurs propensos a 
enfonsaments. Poden bolcar i patir 
lesions 

- Eviti passar el braç de la grua amb 
càrrega o sense ella sobre el 
personal 

- No doni marxa enrera sense 
l’ajuda d’un senyalista. Darrera la 
màquina poden haver operaris i 
objectes que vostè desconeix a 
l’iniciar la maniobra. 

- Pugi i baixi del camió grua pels 
llocs previstos per això. Evitarà les 
caigudes 

- No salti mai directament al terra si 
no és in perill imminent per a 
vostè 

- Si estableix contacte entre el camió 
grua i una línia elèctrica quedi’s en 
el seu lloc sol·licitant auxili 
mitjançant el clàxon. Una vegada 
li garanteixin que poden abandonar 
el camió, descendeixi per 
l’escaleta normalment i des de 
l’últim graó, salti el més lluny que 
pugui sense tocar el terra i el 
camió a la vegada, per tal d’evitar 
possibles descàrregues elèctriques. 
A més no permeti que ningú toqui 
el camió, és molt perillós. 

- No faci vostè mateix maniobres en 
espais molt estrets. Demani ajut 
d’un senyalista i evitarà accidents. 

- Abans de creuar un “pont 
provisional d’obra” comprovi que 
té la resistència necessària per a 
suportar el pes de la màquina. Si 
vostè s’enfonsa, vostè i la màquina 
s’accidentaran. 

- Asseguri’s de la immobilitat del 
braç de la grua abans d’iniciar cap 
desplaçament. Posi-ho en la 
posició de viatge i evitarà 
accidents per moviments 
descontrolats 

- No permeti que ningú s’acosti 
sobre la càrrega. No consenteixi 
que ningí es pengi del ganxo. És 
molt perillós. 

- Netegi’s les sabates del fang o 
grava que poguessin tenir abans de 
pujar a la cabina. Si patinen els 
pedals durant una maniobra o 
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durant la marxa, pot provocar 
accidents 

- No realitzi cap arrossegada de 
càrrega esbiaixada. La grua pot 
bolcar, i en el millor dels casos, les 
pressions i esforços realitzats 
poden danyar els sistemes 
hidràulics del braç. 

- Mantingui a la vista al càrrega. Si 
ha de mirar cap a l’altre costat pari 
totes les maniobres. Evitarà 
accidents. 

- No intenti ultrapassar la càrrega 
màxima autoritzada per a ser 
hissada. Els sobreesforços poden 
danyar la grua i sofrir accidents. 

- Aixequi una sola càrrega cada 
vegada. La càrrega de diversos 
objectes diferents pot resultar 
problemàtica i difícil de governar. 

- Asseguri’s que la màquina està 
estabilitzada abans de aixecar 
càrregues. Posi en servei els gats 
estabilitzadors totalment estesos, 
és la posició més segura. 

- No abandoni la màquina amb una 
càrrega suspesa, no és segur 

- No permeti que hi hagi operaris 
sota les càrregues suspeses, poden 
sofrir accidents. 

- Abans d’hissar una càrrega 
comprovi en la taula de càrregues 
de la cabina la distància d’extensió 
màxima del braç. No ultrapassi el 
límit marcat en ella ja que pot 
bolcar. 

- Respecti sempre les taules, ròtuls i 
senyals adherides a la màquina i 
faci que les respectin la resta del 
personal. 

- Eviti el contacte del braç 
telescòpic en servei, pot sofrir 
atrapaments 

- Abans de posar en servei la 
màquina comprovi tots els 
dispositius de frenat. Evitarà 
accidents. 

- No permeti que la resta del 
personal accedeixi a la cabina o 
manegi els comandaments. Poden 
provocar accidents. 

- No consenti que s’utilitzin 
aparells, balancins, eslingues o 
estrops defectuosos o danyats. No 
és segur. 

- Asseguri’s que tots els ganxos dels 
aparells, balancins, eslingues o 
estrops posseeixin la balda de 
seguretat que eviti que es 
desenganxi fortuïtament. 

- Utilitzi sempre les vestimentes de 
protecció que s’indiquen en l’obra 

 
  Normatives preventives per a 
visitants 
 

- Atenció, vostè està entrant en una 
zona de risc, segueixi les 
instruccions del guia 

- Respecti els senyals de trànsit 
intern 

- Si desitja abandonar la cabina de la 
grua utilitzi el casc de seguretat 
que se li ha lliurat junt amb 
aquesta nota. 

- Ubiquis per a realitzar el treball en 
lloc o zona que se li assenyalarà 

- Una vegada conclosa la seva 
estança en l’obra retorni el cas al 
sortir 

 
  

Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè  
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Roba de traball 
- Calçat per conducció 
 
 
3.4.23 Camió formigonera 
 
 Riscos 
 
- Atropellaments de persones 
- Col·lisions amb altres màquines 

(moviment de terres, camions, etc.) 
- Bolcament del camió (terrenys irregulars, 

enfangats, etc.) 
- Caiguda en l’interior d’una rasa (talls de 

talussos, mitja vessant, etc.) 

- Caiguda de persones des de camió 
- Cops pel maneig de les canaletes 

(empentes als operaris guia que puguin 
caure) 

- Caiguda d’objectes sobre el conductor 
durant les operacions d’abocada o de 
neteja 

- Cops per el cubilot del formigó 
- Atrapament durant el desenrotllament, 

muntatge i desmuntatge de les canaletes 
- Les derivades del contacte amb el formigó 
- Sobreesforços 
  
 

Mesures preventives 
 
- Neteja de la cuba i canaletes s’efectuarà 

en els llocs indicats per a tal tasca, en 
prevenció de riscos per a la realització de 
treballs en zones pròximes. 

- La posada en estació i els moviments del 
camió-formigonera durant les operacions 
d’abocada seran dirigits per un senyalista, 
en prevenció dels riscos per maniobres 
incorrectes. 
 
 
Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè 
- Botes impermeables de seguretat 
- Roba de treball 
- Davantal impermeable (neteja de 

canaletes) 
- Guants impermeabilitzats 
- Calçat per a la conducció de camions 
 
 
3.4.24 Bulldozer 
 
 Riscos 
 
- Atropellaments 
- Esllavissaments incontrolats del tractor 
- Màquines en marxa fora de control 
- Bolcada del bulldozer 
- Caigudes per pendents 
- Col·lisió contra altres vehicles 
- Contacte amb línies elèctriques 
- Incendi 
- Cremades 

- Atrapaments 
- Caigudes de persones des de la màquina 
- Cops 
- Projecció d’objectes 
- Soroll propi i ambiental 
- Vibracions 
- Els derivats dels treballs realitzats en 

ambients de pols 
- Els derivats de la realització de treballs en 

condicions meteorològiques extremes 
- Considerar a més, els propis del 

procediment escollit per al moviment de 
terres 

- Altres    
 
 

Mesures preventives 
 
- Es lliurarà al subcontractista que hagi de 

manejar aquest tipus de maquinària les 
normes i exigències de seguretat que els 
afecten específicament segons el Pla de 
Seguretat. 

- Es comunicarà per escrit als maquinistas 
del bulldozer a utilitzar en aquesta obra la 
següent normativa d’actuació preventiva. 
Del lliurament quedarà constància escrita 
a Disposició de la Direcció Facultativa. 

 
 Normes d’actuació preventives per als 

maquinistes dels bulldozers 
 
- Per a pujar o baixar del bulldozer 

utilitzar els graons i agafalls 
disposats per a tal efecte 

- No accedeixi a la màquina 
encimbellats a través de les llantes, 
cobertes i palafangs 

- Pujar o baixar de la màquina de 
forma frontal, agafant amb les 
dues mans de forma segura 

- No saltar mai directament al terra 
si no és per perill imminent per a 
la persona 

- No tractar de realitzar 
“ajustaments” amb la màquina en 
moviment o amb el motor en 
funcionament 

- No permetre l’accés al bulldozer 
de persones no autoritzades, poden 
provocar accidents o accidentar-se 
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- No treballar amb bulldozer en 
situació de semiavaria. Repassar 
les deficiències primer, llavors, 
continuar el treball. 

- Per evitar lesions durant les 
operacions de manteniment recolzr 
primer la cullera al terra, parar el 
motor, posar en servei el fre de mà  
i bloquejar la màquina; a 
continuació, realitzar les 
operacions e servei que es necessiti 

- No guardar combustible ni draps 
greixosos sobre el bulldozer, 
poden incendiar-se 

- No aixecar la tapa del radiador en 
calent. Els gasos despresos de 
forma incontrolada poden causar 
cremades. 

- Protegir-se amb guants si per 
alguna causa s’hagués de tocar 
líquid anticorrosiu. Utilitzar a més 
ulleres antiprojeccions. 

- Canviar l’oli del motor i del 
sistema hidràulic en fred per tal 
d’evitar cremades. 

- Els líquids de la bateria desprenen 
gasos inflamables. Si s’han de 
manipular no s’ha de fumar al 
costat del foc. 

- Si s’ha de tocar l’electrolit, es farà 
protegit per guants impermeables. 

- Si desitja manipular en el sistema 
elèctric del bulldozer desconnectar 
el motor i treure la clau del 
contacte. 

- Abans de soldar canonades del 
sistema hidràulic, buidar-les i 
netejar-les d’oli. 

- No lliberar els frens de la màquina 
en posició de parada si abans no 
s’ha instal·lat les falques 
d’immobilització de les rodes. 

- Si s’ha d’arrancar el motor 
mitjançant la bateria d’una altra 
màquina, s’ha de prendre mesures 
per tal d’evitar espurnes dels 
cables. 

- Vigilar la pressió dels pneumàtics, 
treballar amb l’inflat a la pressió 
recomanada pel fabricant del 
bulldozer 

- Durant l’ompliment de l’aire de les 
rodes, situar-se darrera la banda de 
trànsit, apartat del punt e connexió. 

- Abans d’iniciar cada torn de 
treball, comprovar que funcionen 
els comandaments correctament. 

- No oblidar ajustar per a que es 
pugui assolir els controls sense 
dificultat 

- Per evitar accidents, les operacions 
de control del funcionametn dels 
comandaments, fer-los amb marxa 
molt lenta 

- Si es s’ensopega amb cable 
elèctrics no sortir de la màquina 
fins haver interromput el contacte i 
allunyat el bulldozer del lloc. 
Saltar llavors, sense tocar a un 
mateix temsp el terreny i la 
màquina. 

- Els camins de circulació interna de 
les obres es traçaran segons allò 
disenyat en els plànols d’aquest 
estudi de seguretat i higiene. 

- Els camions de circulació interna 
de l’obra es mantindran per tal que 
no es produiexin flonjalls i 
fangueigs excessius que puguin 
provocar accidents. 

- No s’admetran en l’obra 
bulldozers desproveïts de cabina 
antibolcada 

- Les cabines antibolcada seran 
exclussivament les indicades pel 
fabricant per a cada model de 
bulldozer a utilitzar 

- Les cabines antibolcada muntades 
sobre els bulldozers a utilitzar en 
l’obra no presentaran 
deformacions pe ahver sofert algun 
bolcament. 

- Es revisaran periòdicament tots els 
punts d’escapament del motor per 
tal d’evitar que en la cabina es 
rebin gasos nocius. 

- Els bulldozers a utilitzar en 
aquesta obra estaran dotats d’un 
farmaciola portàtil de primers 
auxilis, ubicada de forma 
resguardada per a conservar-la 
neta. 

- Es prohibeix en aquesta obra que 
els conductors abandonin els 
bulldozers amb el motor en marxa. 

- Es prohibeix l’abandó de la 
màquina sense haver abans 
recolzat sobre el terra la cullera i 
l’escarificador 

- Es prohibeix el transport de 
persones sobre el bulldozer per tal 
d’evitar el risc de caigudes o 
atropellaments. 

- Els bulldozers a utilitzar en 
aquesta obra estaran dotats d’un 
extintor, timbrat i amb les 
revisions al dia. 

- Es prohibeix l’accés a la cabina de 
comandament dels bulldozers 
utilitzant vestimentes folgades i 
joies que puguin enganxar-se als 
sortints i als controls 

- Es prohibeix encimbellar-se sobre 
el bulldozer durant la realització de 
qualsevol moviment 

- Els bulldozers a utilitzar en 
aquesta obra estaran dotats de 
llums i clàxons de retrocés. 

- Es prohibeix estacionar els 
bulldozers en aquesta obra a 
menys de tres metres del costat 
dels barrancs, forats, trinxeres, 
etc.. per tal d’evitar el risc d e 
bolcades per fatiga del terreny. 

- Es prohibeix realitzar treballs en 
aquesta obra en proximitat dels 
bulldozers en funcionament. 

- Abans d’iniciar buidats a mitja 
vessant amb l’abocada cap el 
pendent s’inspeccionarà 
detingudament la zona, en 
prevenció de despreniments o 
allaus sobre persones o coses. 

- Com a norma general s’evitarà en 
allò possible, superar els 3 Km/h 
en el moviment de terres 
mitjançant bulldozer. 

- Com a norma general es prohibeix 
la utilització dels bulldozers en les 
zones d’aquest obra amb pendents 
en torn al 50 %. 

- En prevenció de bolcades per 
esllavissament se senyalitzaran els 

costats superiors dels talussos que 
hagin de ser transitats mitjançant 
corda de banderoles, balises, etc., 
ubicades a una distància no 
inferior als 2 metres del costat. 

- Abans de l’inici dels treballs amb 
els bulldozers al peu dels talussos 
ja construïts de l’obra, 
s’inspeccionaran aquells materials 
inestables que poguessin 
desprendre’s accidentalment sobre 
el tall. Una vegada sanejat, es 
procedirà a l’inici dels treballs a 
màquina. 

 
 
Equips de protecció individual     
 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Casc de polietilè  
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Roba de treball 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o de PVC 
- Botes antilliscants 
- Botes impermeabilitzants 
- Calçat de conducció de vehicles 
- Mascareta antipols i antipartícules 
- Davantal de cuir o de PVC 
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla 

d’acer 
 
 
3.4.25 Dúmper 
 
 Riscos 
 
- Bolcada de la màquina en trànsit 
- Atropellament de persones 
- Xoc per manca de visibilitat 
- Caigudes de persones transportades 
- Els derivats de la vibració constant durant 

la conducció 
- Pols ambiental 
- Cops amb la manovella de posada en 

marxa 
- Vibracions 
- Soroll 
- Els derivats de respirar monòxid de 

carboni (treballs en locals tancats o mal 
ventilats) 
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- Caiguda del vehicle durant les maniobres 
en càrrega en marxa de retrocés 
  

 
Mesures preventives 

 
- El personal encarregat de la conducció del 

dúmper serà especialista en el maneig 
d’aquest vehicle 

- En el creuament de carrers, camins o 
carreteres, es respectaran els senyals de 
trànsit existents en evitació de riscos i 
accidents. 

- En el cas d’haver de remuntar pendents 
amb el dúmper carregat es realitzarà la 
maniobra marxa enrera per tal de prevenir 
bolcades 

- Es prohibeix expressament els “colmos” 
del cubilot dels dúmpers que impedeixin 
la visibilitat frontal 

- En previsió d’accidents es prohibeix el 
transport de peces (puntals, taulons i 
similars) que ultrapassin lateralment del 
cubilot del dúmper. 

- Es prohibeix expressament el transport de 
persones sobre els dúmpers d’aquesta 
obra. 

- Els conductors de dúmpers d’aquesta obra 
estaran en possessió del carnet de classe B 
per a ser autoritzats a la seva conducció. 
 
 
Equips de protecció individual     

- Casc de polietilè 
- Roba de treball 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Botes de seguretat 
- Botes de seguretat impermeables (zones 

enfangades) 
- Vestits impermeables per a tems plujós 
 
 
3.4.26 Camió Dúmper per a moviment de 

terres 
 
 Riscos 
 
- Atropellament de persones 
- Bolcada 
- Col·lisió 
- Atrapament 

- Projecció d’objectes 
- Desplom de terres 
- Vibracions 
- Soroll ambiental 
- Pols ambiental 
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina 
- Contactes amb l’energia elèctrica 
- Cremades 
- Cops amb la mànega de subministrament 

d’aire 
- Sobreesforços 
- Altres  
 
 

Mesures preventives 
 
- Els camions dúmper a utilitzar en aquesta 

obra estaran dotats dels següents mitjans a 
ple funcionament: 

 
- Fars de marxa cap endavant 
- Fars de marxa de retrocés 
- Intermitents d’avís de gir 
- Pilots de posició davanters i de 

darrera 
- Pilots de balisament superior 

davanter de la caixa 
- Servofrens 
- Clàxon automàtic de marxa 

retrocés 
- Cabines antibolcades i 

antiimpactes 
 
- Diàriament, abans del començament de la 

jornada, s’inspeccionarà el bon 
funcionament del motor, sistemes 
hidràulics, frens, direcció, llums, clàxons, 
pneumàtics, etc. En prevenció dels riscos 
per mal funcionament o avaria. 

- El supervisor de Seguretat serà el 
responsable del controlar l’execució de la 
inspecció diària dels camions dúmper. 

- Als conductors dels camions dúmper se’ls 
lliurarà de la següent normativa 
preventiva. De l’avís de rebuda, es donarà 
compta, a la Direcció Facultativa. 

 
 Normes de seguretat per als conductors de 

camions dúmper 
 

- Pugi i baixi del camió pels graons 
del qual està dotat per tal efecte. 
Evitarà el caure’s 

- No pugi o baixi recolzant-se sobre 
les llantes, rodes o sortints. Evitarà 
accidents 

- Pugi i baixi agafant-se als agafalls 
de manera frontal. Evitarà 
caigudes 

- No salti mai directament al terra si 
no és per perill imminent per a 
vostè 

- No tracti de realitzar “ajustos” amb 
els motors en marxa. Pot quedar 
atrapat 

- No permeti que les persones no 
autoritzades accedeixin al camió, i 
molt menys que puguin arribar a 
conduir-lo. Evitarà accidents. 

- No utilitzi el camió dúmper en 
situació d’avaria o de semiavaria. 
Faci que el reparin. 

- Abans de posar en marxa el motor, 
o bé abans d’abandonar la cabina, 
asseguri’s que ha instal·lat el fre 
de mà. 

- No guardi combustible ni draps 
greixosos sobre el camió dúmper, 
poden produir incendis. 

- En cas de calentament del motor 
recordi que no ha d’obrir 
directament la tapa del radiador. El 
vapor després, si ho fa, pot causar-
li cremades greus. 

- Recordi que l’oli del càrter està 
calent quan el motor ho està. 
Canviï’l una vegada estigui fred. 

- No fumi quan manipuli la bateria, 
pot incendiar-se, ni quan abasteixi 
de combustibles, els gasos 
despresos són inflamables. 

- No toqui directament l’electrolit de 
la bateria amb els dits. Si s’ha de 
fer faci-ho amb guants de goma o 
de PVC. 

- Si s’ha de manipular en el sistema 
elèctric del camió dúmper per 
alguna causa, desconnecti el motor 
i tregui la clau del contacte 
totalment. 

- No alliberi el frens del camió en 
posició de parada si abans no ha 
instal·lat els tacs d’immobilització 
en les rodes, per tal d’evitar 
accidents per moviments 
indesitjables. 

- Si s’ha d’arrancar el motor 
mitjançant la bateria d’un altre, 
prengui precaucions per evitar les 
espurnes dels cables. Recordi que 
els líquids de les bateries 
desprenen gasos inflamables. La 
bateria pot explotar per espurnes. 

- Vigili constantment la pressió dels 
pneumàtics. Treballi amb l’inflat a 
la pressió marcada pel fabricant 

- En l’ompliment d’aire a les rodes 
situï’s darrera la banda de trànsit, 
apartat del punt de connexió. 
Recordi que una rebentada del 
conducte de goma, o bé de la 
boquera, pot convertir el conjunt 
en un fuet. 

- Si durant la conducció sofreix una 
rebentada i perd la direcció, 
mantingui el volant en el sentit en 
que va el camió. D’aquesta manera 
aconseguirà dominar-lo. 

- Si s’engarrota el fre, eviti les 
col·lisions frontals o contra altres 
vehicles. Intenti la frenada per 
fregament lateral el més suaument 
possible, o bé, introdueixi’s en 
terreny tou. 

- Abans d’accedir a la cabina doni la 
volta completa caminant per 
l’entorn del camió, per si algú 
estigués dormint a l’ombra. 
Evitarà greus accidents. 

- Eviti l’avanç del camió dúmper 
amb la caixa hissada després de la 
càrrega. Consideri que pot haver 
línies aèries i entrar en contacte 
amb elles, o bé, dins de la 
distància d’alt risc per a sofrir 
descàrregues. 

- Si estableix contacte entre el camió 
dúmper i una línia elèctrica, 
romandri en el seu lloc sol·licitant 
auxili mitjançant el clàxon. Una 
vegada garantit que pot abandonar 
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el camió, descendeixi per 
l’escaleta normalment i des de 
l’últim graó, salti el més 
allunyadament possible, sense 
tocar el terra i el camió a la vegada 
per tal d’evitar possibles 
descàrregues elèctriques. A més no 
permeti que ningú toqui el camió, 
és molt perillós. 

 
- Es prohibeix en aquesta obra, treballar o 

estar a distàncies inferiors a 10 metres dels 
camions dúmper. 

- Els camions dúmper es estació, quedaran 
senyalitzats mitjançant “senyals de perill” 

- La càrrega es regarà superficialment per 
evitar possibles despreniments de pols 

- Els camins de circulació interna per al 
transport de terres seran els que es 
marquen en els plànols d’aquest Pla de 
Seguretat i Salut. 

- Es prohibeix expressament carregar el 
camions dúmper per sobre de la càrrega 
màxima marcada pel fabricant, per tal de 
prevenir els riscos per sobrecàrrega. 

- Tots els camions dúmper a contractar en 
aquesta obra estaran en perfectes 
condicions de conservació i manteniment, 
en prevenció del risc per fallada mecànica. 

- Tal com s’indica en els plànols, 
s’establiran forts topalls de final de 
recorregut, ubicats a un mínim de 2 
metres, de la vora del talussos, en 
prevenció de bolcada i caiguda durant les 
maniobres d’aproximació per l’abocada. 

- S’instal·laran senyals de “perill” i de 
“prohibit el pas”, ubicades a 15 metres 
dels llocs d’abocada dels dúmpers, en 
prevenció d’accidents a la resta dels 
operaris. 

- S’instal·larà un panell ubicat a 15 metres 
del lloc d’abocada dels dúmpers amb la 
següent llegenda: “NO PASSI, ZONA DE 
RISC, ELS CONDUCTORS POT SER 
QUE NO EL VEGIN, APARTI’S 
D’AQUESTA ZONA”. 

 
 

Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè 

- Roba de treball 
- Sabates de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Davantal impermeable 
 
 
3.4.27 Picó vibrant autopropulsat 
 
 Riscos 
 
- Atropellament (per mala visibilitat, 

velocitat inadequada, etc.) 
- Màquina en marxa fora de control 
- Bolcada (per fallada del terreny o 

inclinació excessiva) 
- Caiguda per pendents 
- Xoc contra altres vehicles (camions, altres 

màquines) 
- Incendi (manteniment) 
- Cremades (manteniment) 
- Caiguda de persones al pujar o baixar de 

la màquina 
- Soroll 
- Vibracions 
- Els derivats de treballs continuats i 

monòtons 
- Els derivats del treball realitzat en 

condicions meteorològiques dures. 
 
 

Mesures preventives 
 
- Els conductors dels picons vibrants seran 

operaris de provada destresa en el maneig 
d’aquestes màquines, en prevenció dels 
riscos per imperícia. 

- Es prohibeix expressament  l’abandó del 
picó vibrant amb el motor en marxa 

- Es prohibeix el transport de persones 
alienes a la conducció sobre el picó 
vibrant 

- Es prohibeix l’accés a la conducció amb 
vestimenta folgada, amb cadenes, 
pulseres, anells, rellotges, perquè puguin 
enganxar-se en els sortints o en els 
controls. 

- Es prohibeix la permanència d’operaris en 
el tall de picons vibrants, en prevenció 
d’atropellaments. 

- Es prohibeix expressament dormir a 
l’ombra projectada per picó vibrant en 
estació, en prevenció d’accidents. 

 
 

Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè 
- Protectors auditius 
- Cinturó alàstic antivibratori 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions i pols 
- Roba de treball 
- Vestit impermeable 
- Sabates per a conducció de vehicles 
- Guants de cuir (manteniment) 
- Davantal de cuir (manteniment) 
- Polaines de cuir (manteniment) 
 
 
3.4.28 Picó vibrant mecànic 
 
 Riscos 
 
- Soroll 
- Atrapament 
- Cops 
- Explosió del combustible 
- Màquina en marxa fora de control 
- Projecció d’objectes 
- Vibracions 
- Caigudes al mateix nivell 
- Els derivats dels treballs monòtons 
- Els derivats dels treballs realitzats en 

condicions meteorològiques dures 
- Sobreesforços 
- Altres 
 
  

Mesures preventives 
 
 Normes de seguretat per als treballadors 

que manegin picons mecànics 
 

- Abans de posar en marxa el picó 
s’ha d’assegurar que estan 
muntades totes les tapes i 
carcasses protectores 

- Guiar el picó en avanç frontal, 
evitar desplaçaments laterals. La 
màquina pot descontrolar-se i 
produir lesions. 

- El picó produeix pols ambiental en 
aparença lleugera. Regar sempre la 
zona a aplanar, o usar una 
mascareta de filtre mecànic 
recanviable antipols 

- El picó produeix soroll. Utilitzar 
sempre cascos protectors antisoroll 

- El picó pot atrapar els peus dels 
operaris. Utilitzar sempre calçat 
amb la punter reforçada 

- No deixar el picó a cap operari, per 
inexpert por accidentar-se i 
accidentar als altres. 

- La posició de guia pot fer inclinar 
massa l’esquena de l’operari. 
Utilitzar una faixa elàstica. 

- Les zones en fase de compactació 
quedaran tancades al pas 
mitjançant senyalització expressa 
per a tal efecte. 

- El personal que hagi de manejar 
els picons mecànics, coneixeran 
perfectament els seu maneig i els 
riscos professionals propis 
d’aquesta màquina.  

 
 

Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè (si existeix risc de cops) 
- Protectors auditius 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Mascareta antipols amb filtre mecànic 

recanviable 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba de treball  
 
 
3.4.29 Formigonera elèctrica 
 
 Riscos 
 
- Atrapaments (paletes, engranatges, etc.) 
- Contactes amb l’energia elèctrica 
- Sobreesforços 
- Cops amb elements mòbils 
- Pols ambiental 
- Soroll ambiental  
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Mesures preventives 

 
- Les formigoneres no s’ubicaran en 

l’0interio de zones a l’abast per càrregues 
suspeses del ganxo de la grua, per a 
prevenir els riscos per esmicolaments o 
caigudes de la càrrega. 

- Existirà un camí d’accés fix a la 
formigonera per al Dúmpers, separat dels 
dels carretons manuals, en prevenció del 
riscos de cops i atropellaments. 

- Les formigoneres tindran protegits 
mitjançant na carcassa metàl·lica els 
òrgans de transmissió (corretges, corones, 
engranatges), per tal d’evitar els riscos 
d’atrapament. 

- Les formigoneres estaran dotades de fre 
de basculament del bombo, per tal d’evitar 
els sobreesforços i els riscos per 
moviments descontrolats. 

- Les carcasses i al tres parts metàl·liques 
de les formigoneres pasteres estaran 
connectades a terra. 

- La botonera de comandaments elèctrics de 
al formigonera serà d’accionament estac, 
en prevenció del risc elèctric 

- Les operacions de neteja directa-manual, 
s’efectuarà prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica de la formigonera, per tal d’evitar 
el risc elèctric. 

- Les operacions de manteniment estaran 
realitzades per personal especialitzat per a 
tal finalitat. 

- El canvi d’ubicació de la formigonera a 
ganxo de grua, s’efectuarà mitjançant la 
ubicació d’un balancí (o aparell 
indeformable), que la sustenti penjant de 
quatre punts segurs. 

 
 
Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè 
- Ulleres de seguretat antipols 

(antiesquitxos de pastes) 
- Roba de treball 
- Guants de goma o de PVC 
- Guants impermeabilitzats (maneig de 

càrregues) 

- Botes de seguretat de goma o de PVC 
- Vestits impermeables 
- Protectors auditius 
- Mascareta amb filtre mecànic recanviable 
 
 
3.4.30 Taula de serra circular 
 
 Riscos 
 
- Talls  
- Cops amb objectes 
- Abrasions 
- Atrapaments 
- Emissió de partícules 
- Emissió de pols 
- Soroll ambiental 
- Contacte amb l’energia elèctrica 
- Els derivats dels llocs d’ubicació   
 
  

Mesures preventives 
 
- Les serres circulars en aquesta obre no 

s’ubicaran a distàncies inferiors a tres 
metres (com a norma general) de la vora 
dels forjats amb l’excepció dels que 
estiguin efectivament protegits. 

- Les serres circulars en aquesta obra no 
s’ubicaran en l’interior d’àries de l’abast 
de la càrrega suspesa del ganxo de la grua, 
per tal d’evitar els riscos per 
esmicolament de la càrrega. 

- Les màquines de serra circular a utilitzar 
en aquesta obra estaran dotades dels 
següent elements de protecció: 

  
- Carcassa de cobriment del disc 
- Ganivet divisor del tall 
- Empentador de la peça a tallar i la 

guia 
- Carcassa de protecció de les 

transmissions per politges  
- Interruptor estanc 
- Presa de terra 

- Es prohibeix el canvi d’ubicació de els 
taules de serra circular d’aquesta obra 
mitjançant eslingat i penjat directe del 
ganxo de la grua torre. El transport elevat 
es realitzarà pujant la taula de serra a una 
batea emplintada a la qual s’afermarà. La 

batea mitjançant eslingues se suspendrà 
del ganxo de la grua, en prevenció del risc 
de caiguda de la càrrega 

- Es prohibeix expressament deixar en 
suspensió del ganxo de la grua les taules 
serra els períodes d’inactivitat.  

- El manteniment de les taules de serra 
d’aquest obra serà realitzat per personal 
especialitzat per a tal feina, en prevenció 
dels riscos per imperícia. 

- L’alimentació elèctrica de les serres de 
dics a utilitzar en aquesta obra es 
realitzarà mitjançant mànegues 
antihumitat dotades de clavilles estanques 
a través del quadre elèctric de distribució, 
per tal d’evitar els riscos elèctrics. 

- La presa de terra de els taules de serra es 
realitzarà a través del quadre elèctric 
general (o de distribució) en combinació 
amb els disjuntors diferencials. 

- Es prohibeix ubicar la serra circular sobre 
els llocs enbassats, per tal d’evitar els 
riscos de caigudes i els riscos elèctrics. 

- Es netejarà de productes procedents dels 
talls, tots els voltants de les taules de serra 
circular, mitjançant l’escombrat i aplegat 
per a la seva càrrega sobre les bateas 
emplintades. 

 
 A/ Normes de seguretat per al maneig 

de la serra de disc 
 
- Abans de posar la màquina en servei 

comprovi que no estigui anul·lada la 
connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi al 
Vigilant de Seguretat per a que sigui 
subsanat el defecte i no treballi amb la 
serra, ja que pot sofrir accidents per causa 
d’electricitat. 

- Comprovi que l’interruptor elèctric és 
estanc, en cas de ser-ho, avisi al Vigilant 
de Seguretat per a que sigui substituït, 
evitarà accidents elèctrics. 

- Utilitzi l’empentador per a manejar la 
fusta; consideri que de no fer-ho pot 
perdre els dits de la mà. Desconfiï de la 
seva destresa. Aquesta màquina és 
perillosa 

- No retiri la protecció del disc de tall 
- Si la màquina, inopinadament, es deté, 

retiris d’ella i avisi al Vigilant de 

Seguretat per a que sigui reparada. No 
intenti realitzar, ni ajustaments ni 
reparacions, pot sofrir accidents. 
“Desconnecti l’endoll”. 

- Abans d’iniciar el tall: “Amb la màquina 
desconnectada de l’energia elèctrica” 
giri el disc a mà. Faci que el substitueixin 
si està fisurat, rallat o li falta alguna dent. 
Si no ho fa, pot trencar-se durant el tall i 
vostè o els seus companys poden resultar 
accidentats. 

- Per evitar danys en els ulls, sol·liciti que 
se li doni unes ulleres de seguretat 
antiprojecció de partícules i usi-les 
sempre, quan hagi de tallar. 

- Extregui prèviament tots els caus o parts 
metàl·liques hincades en la fusta que 
desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o 
sortir despedida la fusta de manera 
descontrolada, provocant accidents 
seriosos. 

 
 B/ Normes de seguretat per al tall de 

material ceràmic 
 
- Observi que el disc per al tall ceràmic no 

estigui fisurat. De ser així, sol·liciti al 
Vigilant de Seguretat que es canviï per un 
altre de nou. Aquesta operació realitzi-la 
amb la màquina desconnectada de la 
xarxa elèctrica   

- Efectuï el tall a ser possible a la 
intempèrie o en un local molt ventilat, i 
sempre protegit amb una mascareta de 
filtre mecànic recanviable. 

- Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà 
de vostè les partícules pernicioses, però 
procuri no llençar-les sobre els seus 
companys, també poden al respirar-les 
sobreir danys. 

- Mulli el material ceràmic (empapar-lo 
amb aigua) abans de tallar, evitarà gran 
quantitat de pols. 

 
  
3.4.33 Soldadura elèctrica 
 
 Riscos 
 
- Caigudes des d’alçada 
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- Els derivats de les radiacions de l’arc 
voltàic 

- Els derivats de la inhalació de vapors 
metàl·lics 

- Cremades 
- Contactes amb l’energia elèctrica 
- Projecció de partícules 
- Farides en els ulls per cossos extranys 

(picat del cordó de soldadura)  
 
  

Mesures preventives 
 
- L’hissat de bigues metàl·liques es 

realitzarà eslingades de dos punts, de 
manera tal que l’angle superior a nivell de 
l’argolla de penjat que formen les dues 
hondillas de l’eslinga, sigui igual o menor 
a 90 º, per tal d’evitar els riscos per fatiga 
del mitjà auxiliar. 

- L’hissat de bigues metàl·liques (perfileria) 
es guiarà mitjançant cordes fins la seva 
“presentació”, mai directament amb les 
mans, per tal d’evitar les empentes, talls i 
atrapaments. 

- Les bigues i pilars “presentats” quedaran 
fixats i immobilitzats mitjançant husillos 
d’immobilitazació, codals, eslingues, 
apuntalament, penjat del ganxo de la grua, 
etc., fins conclòs el “punteig de 
soldadura” per tal d’evitar situacions 
inestables. 

- No s’elevarà a una nova alçada fins no 
haver conclòs el cordó de soldadura de la 
cota puntejada, per tal d’evitar situacions 
inestables de l’estructura. 

- Els pilars metàl·lics s’hissaran en posició 
vertical sent guiats mitjançant cabs de 
govern, mai amb les mans. L’aplomat i 
puntejat es realitzarà d’immediat. 

- S’estendran xarxes ignífugues horitzontals 
entre crugies que s’estiguin muntant, 
ubicades per sota de la cota de muntatge, 
per tal de prevenir el rics de caiguda des 
d’alçada. 

- Se suspendran el treballs de soldadura en 
aquesta obra (muntatge d’estructures) amb 
vents iguals o superiors a 60 Km/h 

- Se suspendran els treballs de soldadura a 
la intempèrie sota el règim de pluges, en 
prevenció del risc elèctric.  

- S’estendran entre els pilars, de manera 
horitzontal, cables de seguretat fermament 
ancorats, pels que correran els 
mecanismes de paracaigudes dels 
cinturons de seguretat, quan es camini per 
sobre les jasseres o bigues de l’estructura, 
en prevenció del risc de caiguda des 
d’alçada. 

- Les escales de mà a utilitzar durant el 
muntatge de l’estructura seran 
metàl·liques amb ganxos en capçalera i en 
les travesser per immobilització, en 
prevenció de caigudes per moviments 
indesitjables. 

- El taller de soldadura (taller mecànic) 
tindrà ventilació directa i constant, en 
prevenció dels riscos per treballar en 
l’interior d’atmosferes tòxiques. 

- Els portaelectrodes a utilitzar, tindran 
suport de manutenció en material aïllant 
de l’electricitat. 

- Es prohibeix expressament la utilització 
de portaelectrodes deteriorats, en 
prevenció del risc elèctric. 

- Les operacions de soldadura a realitzar en 
(zones humides o molt conductores de 
l’electricitat), no es realitzaran amb 
tensions superiors a 50 volts. El grup de 
soldadura estarà en l’exterior del recinte 
en què s’efectuï l’operació de soldar. 

- Les operacions de soldadura a realitzar (en 
condicions normals), no es realitzaran 
amb tensions superiors a 150 volts si els 
equips estan alimentats per corrent 
continua. 

 
 A/  Normes de prevenció d’accidents 

per als soldadors 
 
- Les radiacions de l’arc voltaic són 

pernicioses per a la salut. Protegeixi’s 
amb el yelmo de soldar o la pantalla de mà 
sempre que soldi. 

- No miri directament a l’arc voltaic. La 
intensitat llumínica pot produir-li lesions 
greus en els ulls. 

- No piqui el cordó de soldadura sens 
protecció ocular. Les espurnes de 
cascarilla despresa, poden produir-li greus 
lesions en els ulls. 

- No toqui les pecs recentment soldades; 
encara que li sembli el contrari, poden 
estar a molt alta temperatura la qual cosa 
li pot produir cremades. 

- Soldi sempre en un lloc ventilat, evitarà 
intoxicacions i asfixia. 

- Abans de començar a soldar, comprovi 
que no hi ha persones en l’entorn de la 
vertical del seu lloc de treball. Els evitarà 
cremades fortuïtes. 

- No deixi la pinça directament en el terra o 
sobre la perfileria. Dipositi-la sobre un 
portapinça, evitarà accidents. 

- Demani que li indiquin quin és el lloc més 
idoni per estendre el cablejat del grup de 
soldar, evitarà ensopegades i caigudes. 

- No utilitzi el grup de soldar sens que porti 
instal·lat el protector de clemes. Evitarà el 
risc d’electrocució. 

- Comprovi que el grup de soldar estigui 
correctament connectat a terra abans 
d’iniciar la soldadura. 

- No anul·li la presa de terra de la carcassa 
del seu grup de soldar perquè salti el 
disjuntor diferencial. Avisi al Vigilant de 
Seguretat per a que revisi l’avaria. Esperi 
a que li reparin el grup de soldar o bé 
utilitzi un altre. 

- Desconnecti totalment el grup de soldar 
cada vegada que faci una pausa de 
consideració (esmorzar o menjar, o 
desplaçament a un altre lloc). 

- Comprovi abans de connectar-les al grup, 
que les mànegues elèctriques estan 
empalmades mitjançant connexions 
estanques d’intempèrie, Eviti les 
connexions directes protegides a base de 
cinta aïllant. 

- No utilitzi mànegues elèctriques amb la 
protecció externa trencada o deteriorada 
seriosament. Sol·liciti que li canviïn, 
evitarà accidents. Si ha d’empalmar les 
mànegues, protegirà l’empalmament 
mitjançant “forrets termoelèctrics”. 

- Esculli l’elèctrode adient per al cordó a 
executar 

-  Comprovi que estiguin ben aïllades les 
pinces portaelectrodes i els borns de 
connexió. 

- Utilitzi aquelles vestimentes de protecció 
personal que li recomanin, encara que li 

semblin incòmodes o poc pràctiques. 
Consideri que sols es pretén que vostè no 
sofreixi accidents. 

  
 
3.4.34 Soldadura oxiacetilènica-oxitall 
 
 Riscos 
 
- Caigudes des d’alçada 
- Els derivats de la inhalació de vapors 

metàl·lics 
- Cremades 
- Explosió (retrocés de la flama) 
- Incendi 
- Ferides en els ulls per cossos extranys 
 
 

Mesures preventives 
 
- El subministrament i transport intern 

d’obra d’ampolles (o bombones) de gasos 
liquats s’efectuarà segons les següents 
condicions: 

 
- Estaran les vàlvules de tall 

protegides per la corresponent 
caputxa protectora 

- No es barrejaran les ampolles de 
gases diferents 

- No es transportaran sobre bateas 
engabiades en posició vertical i 
lligades, per tal d’evitar 
bolcaments durant el transport 

- Els anteriors punts es compliran 
tant per bombones o ampolles 
plenes com per bombones buides. 

 
 
- El trasllat i ubicació per a ús de les 

ampolles de gasos liquats s’efectuarà 
mitjançant carros portaampolles de 
seguretat. 

- Es prohibeix aplegar o mantenir les 
ampolles de gasos liquats al sol 

- Es prohibeix la utitlització d’ampolles de 
gasos liquats en posició inclinada 

- Es prohibeix l’abandó abans o després de 
la seva utilització de les ampolles de gasos 
liquats. 



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA   ANNEX “Estudi Seguretat i Salut”                                                 AJUNTAMENT DE BEGUES 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

 
Part 3  “Execució de l’obra, anàlisi de riscs i de la seva prevenció ” 

Pag 32/39 
 

- Les ampolles de gasos liquats s’aplegaran 
separadament (oxigen, acetilè, etc.), amb 
distinció expressa de llocs 
d’emmagatzematge per a les ja esgotades i 
les plenes. 

- Els encenedors per a soldadura mitjançant 
gasos liquats estaran dotats de vàlvuls 
antiretorn de flama, en prevenció del risc 
d’explosió. 

- A tots els operaris de soldadur 
oxiacetilènica o d’oxitall, se’ls lliurarà el 
següent document de prevenció: 

 
 A/  Normes de prevenció d’accidents 

per a la soldadura oxiacetilènica i l’oxitall 
 
- Utilitzi sempre carros portaampolles, 

realitzarà el treball amb la major seguretat 
i comoditat 

- Eviti que es colpegin les ampolles o que 
puguin caure des d’alçada. Eliminarà 
possibilitats d’accident 

- Per incomodes que pugin semblar-li les 
vestiments de protecció personal estan 
ideades per conservar la seva salut. Utilitzi 
totes aquelles que el Vigilant de Seguretat 
li recomani. Evitarà lesions. 

- No inclini l’ampolla d’acetilè per a 
esgotar-les, es perillós 

- No utilitzi les ampolles d’oxigen 
tombades, és perillós si cauen i roden de 
manera descontrolada. 

- Abans d’encendre l’encenedor, comprovi 
que estan instal·lades les vàlvules 
antiretorn, evitarà possibles explosions. 

- Si desitja comprovar que en les mànegues 
no hi fuites, submergeixi-les sota pressió 
en un recipient amb aigua; les bombolles 
li delataran la fuita. Si és així, demani que 
li subministrin mànegues noves sense 
fuites. 

- No abandoni el carro portaampolles en el 
tall s’hi ha de marxar. Tanqui el pas de 
gas i porti-la a un lloc segur, evitarà córrer 
el risc a la resta dels treballadors. 

- Obri sempre el pas del gas mitjançant la 
clau pròpia de l’ampolla. Si utilitza altra 
tipus d’eina pot inutilitzar la vàlvula 
d’obertura o tancament, amb la qual cosa 
en cas d’emergència no podrà controlar la 
situació. 

- No permeti que hi hagi focs en l’entorn de 
les ampolles dels gasos liquats. Evitarà 
possibles explosions. 

- No dipositi l’encenedor en el terra. 
Sol·liciti que li subministrin un 
“portaencenedor”. 

- Estudiï o demani que li indiquin quina és 
la trajectòria més adient i segura per a que 
vostè estengui la mànega. Evitarà 
accidents; consideri sempre que un 
company pot ensopegar i caure per culpa 
de les mànegues. 

- Uneixi entre si les mànegues d’ambdós 
gasos mitjançant cinta adhesiva. Les 
manejarà amb major seguretat i comoditat. 

- No utilitzi mànegues d’igual color per a 
gasos diferents. En el cas d’emergència, la 
diferència de coloració li ajudarà a 
controlar la situació. 

- No utilitzi acetilè per a soldar o tallar 
materials que continguin coure; per poc 
que li sembli que els continguin, serà 
suficient per a que es produeixi una 
reacció química i es formi un compost 
explosiu explosiu (acetilur de coure) 

- Si s’ha de desprendre pintures mitjançant 
l’encenedor demani que li proporcionin 
una mascareta protectora i asseguri’s que 
li donen els filtres específics químics, per 
al compostos de la pintura que va vostè a 
cremar. No corri riscos innecessaris. 

- Si ha de soldar sobre elements pintats, o 
tallar-los, procuri fer-ho a l’aire lliure o en 
un local ben ventilat. No permeti que els 
gasos despresos puguin intoxicar-lo. 

- Demani que li subministrin carretons on 
recollir les mànegues una vegada 
utilitzades; realitzarà el treball de manera 
més còmoda i ordenada i evitarà 
accidents. 

- No fumi quan estigui soldant o tallant, ni 
tampoc quan manipuli els encenedors i 
ampolles. No fumi en el magatzem de les 
ampolles. No ho dubti, el que vostè i els 
altres no fumin en les situacions i llocs 
esmentats, evitarà la possibilitat de greus 
accidents.   

 
 
3.4.35 Soldadura a tope 
 

 Riscos 
 
- Caigudes des d’alçada 
- Cremades 
- Contacte amb l’energia elèctrica 
 

Mesures preventives 
 
- Se suspendran els treballs de soldadura a 

la intempèrie sota el règim de pluges, en 
prevenció del risc elèctric. 

- Les operacions de soldadura a realitzar (en 
condicions normals), no es realitzaran 
amb tensions superiors a 150 volts si els 
equips estan alimentats per corrent 
continua. 

 
 A/ Normes de prevenció d’accidents 

per als soldadors 
 
- No toqui les peces recentment soldades; 

encara que li sembli el contrari, poden 
estar a altes temperatures que podrien 
produir-li cremades. 

- Comprovi que el seu grup està 
correctament connectat a terra abans 
d’iniciar la soldadura. 

- Desconnecti totalment el grup de 
soldadura cada vegada que hi hagi una 
pausa de consideració (esmorzar o 
menjars o desplaçament a un altre lloc) 

- Comprovi abans de connectar-les al seu 
grup, que les mànegues elèctriques estan 
empalmades mitjançant connexions 
estanques d’intempèrie. Eviti les 
connexions directes protegides a base de 
cinta aïllant. 

- No utilitzi mànegues elèctriques amb la 
protecció externa trencada o deteriorada 
seriosament. Sol·liciti que les canviïn, 
evitarà accidents. Si ha d’empalmar les 
mànegues, protegirà l’empalmament 
mitjançant “forrets termoretràctils”. 

- Utilitzi aquelles vestimentes de protecció 
personal que se li recomani, encara que li 
semblin incòmodes o poc pràctiques. 
Consideri que sols es pretén que vostè no 
sofreixi accidents.  

 
  

Equips de protecció individual     

 
  

3.4.36 Vibrador elèctric 
 
 Riscos 

 
- Contactes elèctrics directes 
- Contactes elèctrics indirectes 
- Vibracions 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- Projecció de lletada 
 
 

Mesures preventives 
 
- El vibrat es realitzarà des d’una posició 

estable 
- La mànega d’alimentació des del quadre 

elèctric estarà protegida quan discorri per 
zona de pas. 

- Es connectaran a quadre de connexions 
amb un interruptor diferencial de 300 mA 
i presa de terra la resistència de la qual no 
serà superior, d’acord amb la sensibilitat 
del diferencial, a la que garanteixi una 
tensió màxima de 24 volts. 

- Tant el cable d’alimentació com la seva 
connexió al transformador estaran en 
perfectes condicions d’aïllament.  

  
 

Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè 
- Botes de goma de mitjacanya, amb 

plantilla i puntera de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
3.4.37 Vibrador pneumàtic 
 
 Riscos 

 
- Vibracions 
- Cops per ruptura de les mànegues 

pneumàtiques 
- Caigudes a distint nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
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- Projecció de lletades 
 

Mesures preventives 
 
- Es revisaran diàriament les mànegues i els 
elements de subjecció 
 
  

Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat de mitjacanya, amb 

plantilla i puntera de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
3.4.38 Grup electrogen 
 
 Riscos 

 
- Explosió al carregar combustible 
- Contactes elèctrics 
 
 

Mesures preventives 
 
- El transport en suspensió es realitzarà 

mitjançant un eslingat a quatre punts 
- Al reposar combustible estarà sempre 

parat i amb les claus de contacte retirades 
- Les carcasses protectores estaran tancades  
- Es connectaran a quatre connexions amb 

un interrruptor diferencial de 300 mA i 
presa de terra la resistència del qual no 
serà superior, d’acord amb la sensibilitat 
del diferencial, a la que garanteixi la 
tensió màxima de 24 volts 

- La protecció contra contacte elèctric 
indirecte s’establirà a través de la posada a 
terra del neutre de la carcassa 

- Haurà de garantir-se la protecció contra 
contacte elèctric indirecte del propi grup 
(posada a terra de la carcassa) 

- Haurà de garantir-se una protecció eficaç 
front el risc de contacte elèctric directe en 
el propi grup (aïllament en bon estat, 
borns de connexió, etc.) 

- La posada a terra del neutre i la massa 
s’uniran amb un dispositiu limitador de 

corrent (resistències en paral·lel) que 
actuen sobre el relé i el sistema 
d’excitació del grup per així, per un costat, 
protegir a l’operari, i per l’altre, evitar que 
es cremi el grup. 

 
  

Equips de protecció individual     
 

- Casc protector  
- Guants 
- Botes  
 
 
3.4.39 Compressor 
 
 Riscos 

 
- Soroll 
- Ruptura de la mànega de pressió 
  
 

Mesures preventives 
 
- El compressor (o compressors) s’ubicaran 

en els llocs indicats per això en prevenció 
dels riscos per imprevisió o per creació 
d’atmosferes sorolloses. 

- El transport en suspensió s’efectuarà 
mitjançant un eslingat a quatre punts del 
compressor, de tal manera que quedi 
garantida la seguretat de la càrrega 

- El compressor a utilitzar quedarà en 
estació amb la llança d’arrossegar en 
posició horitzontal (llavors l’aparell en la 
seva totalitat estarà anivellat sobre la 
horitzontal), amb les rodes subjectes 
mitjançant tacs antilliscants. Si la llança 
d’arrossegar li manca la roda o el pivot 
d’anivellació, se li adaptarà mitjançant un 
suplement ferm i segur. 

- Els compressors a utilitzar seran dels 
denominats silenciosos amb la intenció de 
disminuir la contaminació acústica 

- Les carcasses protectores dels 
compressors a utilitzar estaran sempre 
instal·lades en posició de tancades, en 
prevenció de possibles atrapaments i 
soroll 

- Les operacions d’abastament de 
combustible s’efectuaran amb el motor 

parat, en prevenció d’incendis o 
d’explosió. 

- Les mànegues a utilitzar estaran sempre 
en perfectes condicions d’ús; és a dir, 
sense fisures o desgasts per tal d’evitar 
una rebentada. 

- Els mecanismes de connexió o 
d’empalmament, estaran rebuts a les 
mànegues mitjançant ràcors de pressió 
segons càlcul. 

- Les mànegues de pressió es mantindran 
elevades en els creuaments sobre els 
camins de l’obra.  

 
 
3.4.40 Martell pneumàtic 
 
 Riscos 

 
- Vibracions en membres i en òrgans interns 

del cos 
- Pols ambiental 
- Sobreesforços  
- Ruptura de mànega baixa pressió 
- Projecció d’objectes del lloc de treball 
- Els derivats de la ubicació del lloc de 

treball 
  

- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes d’objectes sobre altres 

llocs 
 
 

Mesures preventives 
 
- S’acordonarà (o tancarà, segons els casos) 

la zona de treball dels talls dels martells, 
en prevenció denays als treballadors que 
puguin entrar en la zona de risc de caiguda 
d’objectes. 

- Cada tall amb martells estarà treballant 
dues quadrilles que es turnaran cada hora, 
en prevenció de lesions per permanència 
continuada rebent vibracions. 

- Es prohibeix l’ús de martells pneumàtics 
al personal no autoritzat en previsió dels 
riscos per imperícia. 

- Es prohibeix expressament l’ús del martell 
pneumàtic en les excavacions en presència 
de línies elèctriques a partir de ser trobada 

la “banda” o “senyalització d’avís” (a 
unas 80 cm per sobre de la línia) 

- Es prohibeix expressament deixar els 
martells pneumàtics abandonats clavats en 
els parament que trenquen, en previsió de 
desploms incontrolats. 

- Es prohibeix expressament aproximar el 
compressor a distàncies inferiors a 15 
metres (com a norma general) del lloc de 
maneig dels martells per evitar la 
conjunció del soroll ambiental produït. 

- Els operaris encarregats de manejar els 
martells pneumàtics se’ls haurà de lliurar 
la següent normativa preventiva: 

 
 Normes de seguretat per als operaris de 

martells pneumàtics 
   
- El treball que va a realitzar pot desprendre 

partícules que danyin els seu cos per les 
arestes tallants i gran velocitat de 
projecció. Eviti les possibles lesions 
utilitzant les següents vestimentes de 
protecció personal: 

 
 - Roba de treball tancada 
 - Ulleres antiprojeccions 
 
- Igualment, el treball que realitza comunica 

vibracions al seu organisme. Protegeixi’s 
de possibles lesions internes utilitzant: 

 
- Faixa elàstica de protecció de 

cintura, fermement ajustada 
 - Canallera ben ajustades 

- La lesió que d’aquesta forma pot 
vostè evitar és, el dolorós 
lumbago, (“dolor de ronyons”) i 
les distensions musculars del 
avantbraços, (canells oberts), 
també molt molestes. 

- Per evitar les lesions en els peus utilitzi 
unes botes de seguretat 

- Consideri que la pols que es desprèn, en 
especial la més visible, que sens dubte 
n’hi ha encara que vostè no la vegi, pot 
danyar seriosament als seus pulmons. Per 
evitar-ho utilitzi una mascareta amb filtre 
mecànic recanviable. 
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- No deixi el martell clavat en el terra, paret 
o roca. Pensi que si al voler extreure’l  
després pot ser molt difícil. 

- Abans d’accionar el martell asseguri’s que 
està perfectament agafat al punter. 

- Si observa deteriorat o gastat el punter 
demani que li canviïn, evitarà accidents. 

- No abandoni mai el martell connectat al 
circuit de pressió. Evitarà accidents 

- No deixi el martell als companys 
inexperts, consideri que al utilitzar-lo 
poden fer-se mal. 

- Comprovi que les connexions de la 
mànega estan en correcte estat. 

- Evitar treball encimbrellat sobre murs, 
pilars i sortints. Demani que li muntin 
plataformes d’ajuda, evitarà caigudes.  

 
 
3.4.41 Martell trencador 
 
 Riscos 

 
- Bolcada del vehicle 
- Cops i contisions 
- Col·lisions i atropellaments 
- Projecció d’objectes o partícules 
  
 

Mesures preventives 
 
- S’extremarà la cura al circular per terrenys 

irregulars o sense consistència 
- El maquinista serà sempre una persona 

qualificada 
- S’utilitzaran senyals acústics de marxa 

enrera i es vigilarà el bon funcionament 
dels llums. 

  
 

Equips de protecció individual     
 

- Serà obligatori l’ús del cas fora de la 
màquina 

- Cinturó elàstic antivibratori 
- Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de protecció 
se’ls dotarà als treballadors 

- Protectors auditius 
- Guants de cuir 
 

 
3.4.42 Trepant portàtil 
 
 Riscos 

 
- Contacte amb l’energia elèctrica 
- Atrapament 
- Erosions en les mans 
- Talls 
- Cops per fregaments en el cos 
- Els derivats de la ruptura de la broca 
- Els derivats del mal muntatge de la broca 
- Altres 
 
  

Mesures preventives 
 
 A/ Normes per a la utilització del 

taladre portàtil 
  
- Comprovar que l’aparell no li manca 

alguna de les peces constituents de la seva 
carcassa de protecció. En cas afirmatiu 
comuniqui-ho a l’encarregat per a que 
sigui reparada l’anomalia. 

- Comprovar l’estat del cable i de la clavilla 
de connexió; rebutjar l’aparell si apareix 
amb repelons que deixin al descobert amb 
cinta aïllant, etc., s’evitarà els contactes 
amb l’energia elèctrica. 

- Escollir sempre la broca adient per al 
material a trepar. Tenir en comptat que hi 
ha broques per a cada tipus de material;  
no intercanviar, en el millor dels caos, es 
fan mal bé sense tenir bons resultats i 
l’operari estarà disposat a riscos 
innecessaris. 

- No intentar fer trepants inclinats “a pols”, 
es pot fracturar la broca i produir lesions. 

- No intentar engrandir l’orifici oscil·lant en 
rodó la broca, pot fracturar-se i produir 
serioses lesions. Per engrandir el forat ha 
d’utilitzar broques de major secció. 

- El desmuntatge i muntatge de broques no 
fer-lo subjectant el mandrí encara en 
moviment, directament amb la mà. Utilitzi 
la clau. 

- No intentar realitzar el trepant en una sola 
maniobra. Primer marcar el punt on ha de 
fer el forat amb el punter, segon aplicar la 

broca i posi el broquet. Seguidament es 
procedeix a trepar sense risc de lesió  

- No intentar fer reparacions en el trepant, 
ni desmuntar-lo. 

- Desconnectar el trepant de la xarxa 
elèctrica abans d’iniciar la manipulació 
per a canviar la broca. 

- Els trepants manuals a utilitzar en aquesta 
obra estan dotats de doble aïllament 
elèctric 

- Els trepants portàtils a utilitzar en aquesta 
obra seran reparats per personal 
especialista. 

- L’encarregat comprovarà diàriament el 
bon estat dels trepants portàtils, retirant 
del servei aquells que ofereixin deteriores 
que impedeixin riscos per als operaris. 

- La connexió o subministrament elèctric 
als trepants portàtils es realitzarà 
mitjançant mànega antihumitat a partir del 
quadre de planta, dotat de clavilles 
mascle-famella estanques. 

- Es prohibeix expressament dipositar el 
trepant portàtil en el terra abandonat 
connectat a la xarxa elèctrica.  

 
  

Equips de protecció individual     
 
- Casc de polietilè 
- Roba de treball 
- Calçat amb soles antilliscants 
- Botes de seguretat 
- Ulleres de seguretat 
- Guants de cuir 
 
 
3.4.43 Pistola fixa claus 
 
 Riscos 

 
- Els derivats de l’alt nivell sonor del dispar 

per al que l’usa i pel personal del seu 
voltant 

- Dispar inopinat i/o accidental sobre les 
persones o les coses 

- Dispars a tercers per total creumant del 
clau de l’element que ha de rebre el dispar 

- Els derivats de la manipulació dels 
cartutxos d’impulsió 

- Partícules projectades 

- Altres 
 
  

Mesures preventives 
 
- El personal dedicat a l’ús de la pistola 

fixa-claus serà coneixedor del maneig 
correcte de l’eina, per evitar els accidents 
per imperícia. 

- El personal dedicat al maneig de la pistola 
fixa-claus estarà en possessió del permís 
exprés de la superioritat d’obra per a dita 
activitat. 

- Es lliurarà a cada treballador que vagi a 
utilitzar la pistola fixa-claus el següent 
conjunt de mesures preventives: 

 
 

Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè 
- Casc de protecció auditiva independent 
- Roba de treball 
- Vestimenta impermeable 
- Guants de cuir 
- Canelleres de cuir o managuets 
- Davantal de cuir 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 
 
3.4.44 Pistola pneumàtica grapadora 
 
 Riscos 

 
- Els derivats dels tirs fora de control per: 
 

- Connexió a la xarxa de pressió 
- Garrotament dels elements de 

comandament 
- Pressió residual de l’eina 
- Error humà 

 
- Els derivats de la utilització de 

sobrepressió de la pistola: 
 

- Expulsió violenta de la ganiveta 
- Rebentada del circuit  

 
- Els derivats de la projecció durant el 

dispar dels fragments del fil metàl·lic 
d’injecció de claus o grapes 
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- Soroll puntual 
- Altres 
 

  
Mesures preventives 

 
 A/ Normes de seguretat per a la 

utilització de la pistola grapadora 
 
- Comprovar el perfecte estat de la pistola i 

que no li manqui cap element constitutiu 
- Apretar perfectament els elements de 

connexió al circuit de pressió. La 
desconnexió accidental pot produir-li 
lesions. 

- Posar l’aparell en pressió suaument, no 
donar pressió d’una sola vegada 

- Comprovar que els controls funcionin 
correctament. L’assaig es realitzarà sense 
que impliqui risc per als altres operaris. 

- No intentar grapar peces entre si subjectes 
manualment. El tir pot resultar incontrolat 

- No intentar disparar al límit de les peces, 
la grapa o clau por sobresortir i danyar a 
l’operari. 

- Vigilar la pressió de l’aire; la sobrepressió 
pot provocar l’expulsió violenta de les 
ganivetes i pot produir lesions 

- No permetre que un ajudant se situï cap al 
costat pel que s’expulsen els fragments del 
filferro de subjecció dels claus o grapes. 

- Utilitzar cascos protectors auditius, 
recordar que la pistola produeix un alt 
nivell de soroll en els dispars, i poden 
produir lesions. 

- No abandonar l’eina connectada al circuit 
de pressió. Si s’ha interromput el treball 
tancar la vàlvula d’aire. 

- No permetre que una altra persona 
manipuli o utilitzi la màquina per evitar 
que pugui accidentar-se. 

- Les grapadores a utilitzar en aquesta obra 
estaran dotades d’elements que permetin 
desconnectar-lo del circuit de pressió 
sense tenir d’abandonar l’aparell 

- L’encarregat revisarà diàriamanet que la 
pressió dels circuits d’alimentació és 
l’especificada per al funcionament de cada 
aparell. 

- Les pistoles a utilitzar en aquesta obra 
estaran dotades de palpador 

- Les grapadores a utilitzar en aquesta obra 
tindran les característica imposibilitat 
d’utilització del palpador. 

- Les grapadores a utilitzar estaran dotades 
d’un desambussador ràpid que permeti 
retirar els claus o grapes atorades.  

 
 

Equips de protecció individual     
 

- Casc de polietilè 
- Protectors auditius 
- Guants de cuir 
- Roba de treball 
- Managuets de cuir 
- Davantal de cuir 
 
 
3.4.45 Eines manuals en general 
 
 Riscos 

 
- Talls 
- Cremades 
- Cops 
- Projeccions de fragments 
- Caiguda d’objectes 
- Contacte amb l’energia elèctrica 
- Vibracions 
- Soroll 
 
  

Mesures preventives 
 
- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar 

estaran protegides elèctricament 
mitjançant doble aïllament. 

- Els motors elèctrics de les màquines-eina 
estaran protegits per la carcassa i 
resguards propis de cada aparells, per 
evitar els riscos d’atrapaments o de 
contacte amb l’energia elèctrica. 

- Les transmissions motrius per corretges, 
estaran sempre protegides mitjançant 
bastidor que suporti una xarxa metàl·lica, 
disposada de tal manera, que permetent 
l’observació de la correcta transmissió 
motriu, impedeixi l’atrapament dels 
operaris o dels objectes. 

- Es prohibeix realitzar operacions o 
manipulacions en la maquinària accionada 
per transmissions per corretges en marxa. 
Les reparacions, ajustos, etc., es 
realitzaran a motor parat, per evitar 
accidents. 

- El muntatge i ajust de transmissions per 
corretges es realitzarà mitjançant 
“muntacorretges” (o dispositius similars), 
mai amb tornavisos, les mans, etc., per tal 
d’evitar el rics d’atrapament. 

- Les transmissions mitjançant engranatges 
accionats mecànicament, estaran protegits 
mitjançant un bastidor suport d’un 
tancament a base de xarxa metàl·lica, que 
permetent l’observació del bon 
funcionament de la transmissió, impedeixi 
l’atrapament de persones i objectes 

- La instal·lació de rètols amb llegendes de 
“màquina avariada”, “màquina fora de 
servei”, etc., estaran instal·lats i retirats 
per la mateixa persona. 

- Les màquines-eines amb capacitat de tall, 
tindran del disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines-eina no protegides 
elèctricament mitjançant el sistema de 
doble aïllament tindran les seves carcasses 
de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectats a la xarxa de terres en 
combinació amb els disjuntors diferencials 
del quadre elèctric general de l’obra. 

- Les màquines-eina a utilitzar en els llocs 
que existeixin productes inflamables o 
explosius (dissolvents inflamables, 
explosius, combustible i similars), estaran 
protegides mitjançant carcasses 
antideflagrants. 

- En ambients humits l’alimentació per a les 
màquines-eina no protegides amb doble 
aïllament es realitzarà mitjançant 
connexió a transformadors de 24 volts. 

- En prevenció de riscos per inhalació de 
pols ambiental, les màquines-eina amb 
producció de pols s’utilitzaran en via 
humida, per eliminar la formació 
d’atmosferes nocives. 

- Les eines accionades mitjançant 
compressor s’utilitzaran a una distància 
mínima a ell de 10 metres (com a norma 

general), per evitar el risc per alt nivell 
acústic. 

- Les eines accionades mitjançant 
compressor estaran dotades de camises 
insonoritzades per a disminuir el nivell 
acústic. 

- Es prohibeix la utilització d’eines 
accionades mitjançant combustibles 
líquids en llocs tancats o amb ventilació 
insuficient, per tal de prevenir el risc per 
treballar en l’interior d’atmosferes 
tòxiques. 

- Es prohibeix l’ús de màquines-eines al 
personal no autoritzat per evitar accidents 
per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques 
de tall (o trepant) abandonades en el sòl 
per evitar accidents. 

- Les connexions elèctriques de totes les 
màquines-eines a utilitzar mitjançant 
clemes, estaran sempre protegides amb el 
seu corresponent carcassa anticontactes 
elèctrics. 

- Sempre que sigui possible les mànegues 
de pressió per l’accionament de màquina-
eines, s’instal·laran de forma aèries. Se 
senyalitzaran mitjançant corda de 
banderoles els llocs de creuament aeri de 
les vies de circulació interna, per tal de 
prevenir els riscos d’ensopegades (o tall 
del circuit de pressió). 

 
 

Equips de protecció individual     
 
- Casc de seguretat 
- Guants de seguretat 
- Botes de seguretat 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Ulleres de seguretat antipols 
- Ulleres de seguretat antiimpactos 
- Protectors auditius 
- Mascareta filtrants 
- Mascareta antipols amb filtre mecànic 

específic recanviable 
 
 
 
3.5 INSTAL·LACIONS ALIENES A 

L’OBRA 
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3.5.1 Interferències i serveis afectats 
 
 Interferències de Serveis Públics (línies 
elèctriques aèries, línies elèctriques soterrades, 
conduccions de gas, conduccions d’aigua, 
sanejaments, línies telefòniques) 
 Si es detecten alguna de les interferències 
esmentades s’adoptaran les següents mesures 
preventives: 
 
1/ Línies elèctriques d’alta tensió 
 
A/ Aèries 
 
- Consideraran unes distàncies mínimes de 

seguretat, mesurades entre el punt més 
pròxim amb tensió i la part mes propera 
del cos o eina de l’obrer o de la màquina, 
considerant sempre la situació més 
desfavorable. 

- Els criteris preventius que poden aplicar-
se i que estan recollits en moltes 
publicacions especialitzades, com les de la 
Comissió Tècnica Permament de 
l’Associació de Medicina i Seguretat en el 
Treball de UNESA, donen com a 
“Distàncies Mínimes” de seguretat les 
següents: 

 
- 3 m per a T < 66 KV 
- 5 m per a T > 66 KV 

 
- La distància de seguretat mínima és funció 

de la tensió de la línia i de l’allunyament 
dels suports d’aquesta. Quan augmenta la 
temperatura, els conductors s’allarguen i, 
per aquest fet, disminueix la distància amb 
respecte al terra. 

- Aquesta pot reduir-se en varis metres en 
cas de fort augment de la temperatura. El 
vent provoca un balanceig dels 
conductors, l’amplitud també pot arribar a 
varis metres. 

- Com a resumen s’ha de considerar sempre 
la situació mes desfavorable. 

 
Distància dels conductors al 
terreny 

 
- L’alçada dels suports serà la necessària 

per a que els conductors, amb la seva 

màxima fletxa vertical, quedin per sobre 
de qualsevol punt del terreny o superfície 
d’aigua no navegable, a una alçada 
mínima de: 

 

  metresU
150

3.5 +  mínim 6,00 

metres 
 sent:  U = tensió nominal de la línia en 

KV.  
 

Posada en obra dels aparells d’elevació 
 
- Els aparells d’elevació i les seves 

càrregues, que en curs dels seus 
moviments, romanin fora de la zona 
perillosa, poden posar-se en servei sense 
prendre mesures especials. 

- No obstant s’ha de tenir en compte: 
 

- La desviació respecte a la vertical 
pel balanceig de les càrregues 

- La dilatació dels conductes de la 
línia per la variació de la 
temperatura, i el conseqüent canvi 
de longitud de la catenària dels 
cables 

 
- Si els aparells d’elevació o càrregues 

suspeses poguessin penetrar en la zona 
perillosa, hauran d’adoptar-se algunes de 
les següents mesures de seguritat: 

  
- Desplaçar la línia 
- Aïllar els conductes nus: la 

col·locació i el treure l’aïllament 
ho ha de fer el propietari de la línia 

- Limitar el moviment de traslació, 
rotació i d’elevació de l’ingeni per 
dispositius de parada mecànics 

- Limitar la zona de treball dels 
ingenis per barreres de protecció 

- Aquestes delimitaran la distància 
mínima de l’ingeni i la línia. 

 
Bloqueig i barreres de protecció  

 
- Per a les màquines, com grues, pales, 

excavadores, etc., se senyalitzaran les 
zones que no hagin d’ultrapassar i, per 
això, s’interposaran barreres que 

impedeixin tot contacte amb les parts en 
tensió. 

- Aquestes barreres hauran de fixar-se de 
manera segura i resistir els esforços 
mecànics usuals 

- Les barreres de protecció son 
construccions formades, generalment, per 
suports col·locats verticalment i els peus 
dels quals estan sòlidament afermats al 
terra, travats mitjançant cables, units per 
travessers o taules. 

- Els travessers o les taules hauran 
d’impedir l’accés a la zona perillosa 

- L’espai vertical màxim entre els travessers 
o les tuales no ha d’ultrapassar de 1,00 m. 

- En lloc de col·locar els travessers o les 
taules, es poden utilitzar cables de retenció 
proveïts de l’adequada senyalització. 

- Els cables hauran d’estar sempre tensats. 
L’espai vertical entre els cables de 
retenció no haurà de ser superior a 0,50 m 

- La dimensió dels elements de les barreres 
de protecció haurà de ser determinada en 
funció de la força dels vents que bufen en 
la zona. 

- Es col·locaran xarxes entre el travessers, 
les taules o els cables de retenció, amb 
obertura dels forats de les xarxes que no 
ultrapassi els 6 cm, per tal d’evitar que els 
elements metàl·lics de els bastides, ferros 
de les armadures, etc., puguin penetrar en 
la zona de risc. 

 
Pas sota línies aèries en tensió  

 
- L’alçada de pas màxima sota les línies 

elèctriques aèries haurà d’estar delimitada 
per les barreres de protecció, indicadores 
del gàlib màxim permissible de seguretat. 

- Les barreres de gàlib generalment estaran 
compostes per dos travessers col·locats 
verticalment, sòlidament ancorats, units a 
l’alçada de pas màxima admissible per un 
travesser horitzontal. 

- En lloc del travesser horitzontal es pot 
utilitzar un cable de retenció ben tens, 
proveït de senyalització. 
- Han de col·locar-se  barreres de 
protecció en cada costat de la línia aèria. 
El seu allunyament de la zona perillosa ve 
determinada per la configuració dels llocs 

sota la línia elèctrica (depressions de 
terreny o terraplens) 

- L’alçada de pas màxima haurà de ser 
senyalada per panells adients fixats a la 
barrera de protecció. 

- Les entrades del pas hauran de senyalar-se 
en els dos costats. 

 
Recomanacions a observar en cas 
d’accident 

 
Caiguda de la línia 

 
- S’ha de prohibir l’accés del personal a la 

zona de perill fins que un especialista 
comprovi que estiguin sense tensió. 

- No s’han de tocar les persones en contacte 
amb una línia elèctrica. En el cas d’estar 
segurs que es tracta d’una línia de baixa 
tensió, s’intentarà separar la víctima 
mitjançant elements no conductors, sense 
tocar-la directament. 

 
Accident amb màquines 

 
-  En el cas de contacte d’una línia aèria amb 

maquinària d’excavació, transport, etc., 
sobre cobertes pneumàtiques hauran 
d’observar-se les següents normes: 

  
 - Conductor o maquinista: 
 

- Conservarà la calma fins i 
tot si els pneumàtics 
comencessin a cremar 

- Es quedarà en el seu lloc de 
comandament o en la 
cabina, donat que allà està 
lliure de perill 
d’electrocució. 

- S’intentarà retirar la 
màquina de la línia i situar-
la fora de la zona perillosa. 

- Advertirà a les persones 
que allà quedin que no han 
de tocar la màquina 

- No descendrà de la 
màquina fins que aquesta 
no es trobi a una distància 
segura. Si descendeix 
abans, el conductor entre 
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en el circuit de la línia aèria 
màquina-terra i està 
exposat a electrocutar-se 

- Si és possible separar la 
màquina i, en cas 
d’absoluta necessitat, el 
conductor o maquinista no 
descendirà utilitzant els 
mitjans habituals, si no que 
saltarà el més 
allunyadament de la 
màquina, evitant tocar-la. 

 
 - Normes generals d’actuació 
 

- No tocar la màquina o la 
línia caiguda al terra 

- Romandre immòbil o sortir 
de la zona a petits passos, 
per assegurar que els valors 
de tensió de pas 
concèntrics al punt de la 
màquina o línia fa terra, 
podent-se donar lloc a 
gradients de potencial molt 
perillosos 

- Advertir a altres persones 
que es trobin fora de la 
zona perillosa de no 
acostar-se a la màquina. 

- Fins que no es realitzi la 
separació entre la línia 
elèctrica i la màquina i 
s’abandoni la zona 
perillosa, no s’efectuaran 
els primers auxilis a la 
víctima. 

 
 B/ Soterrades 
 
- Abans de començar els treballs en obres 

amb possibles interferències amb línies 
elèctriques soterrades, es recomanable 
atendre a les següents normes: 

 
- No tocar o intentar alterar la 

posició de cap cable 
- Es procurarà no tenir cables 

descoberts que puguin sofrir per 
sobre d’ells el pes de la maquinària 
o vehicles, així com possibles 

contactes accidentals per personal 
d’obra i aliè a ella 

- Utilitzar detectors de camp 
capaços d’indicar-nos el traçat i 
profunditat del conductor 

- Emprar senyalització indicativa del 
risc, sempre que sigui possible, 
indicant la proximitat a la línia en 
tensió i la seva àrea de seguretat 

- A mesura que els treballs 
segueixen el seu curs es vetllarà 
perquè es mantingui, en perfectes 
condicions de visibilitat i 
col·locació, la senyalització 
anteriorment esmentada. 

- Informar a la Companyia 
propietària immediatament, si 
algun cables hagués sofert dany. 
Conservar la calma i allunyar a 
totes les persones per tal d’evitar 
riscos que puguin ocasionar 
accidents. 

 
Normes bàsiques de realització 
dels treballs 

 
- No utilitzar pics, barres, claus, 

forquilles o utensilis metàl·lics 
punxaguts en terrenys tous 
(argilosos) on puguin estar situats 
cables soterrats 

 
Es coneix perfectament el seu 
traçat i profunditat 

 
- Si la línia està recoberta amb sorra, 

protegida amb fàbrica de maó i 
senyalitzada amb cinta 
(generalment indicativa de la 
tensió) es podrà excavar amb 
màquines fins 0,50 m de 
conducció (llevat  prèviament de 
conformitat amb la Companyia 
propietària, ens hagués estat 
autoritzat realitzar treballs a cotes 
inferiors a l’assenyalada 
anteriorment) i a partir d’aquí 
s’utilitzarà la pala manual. 

   
No es coneix exactament el traçat, 
la profunditat i la protecció 

 
- Es podrà excavar amb la màquina 

fins 1,00 m de la conducció, a 
partir d’aquesta cota i fins a 0,50 
m es podrà utilitzar martells 
pneumàtics, pics, barres, etc., i , a 
partir d’aquí pala manual. 

- Amb caràcter general, en tots els 
casos en els quals la conducció 
quedi a l’aire, se suspendrà o 
apuntalarà, s’evitarà igualment que 
pugui ser danyada accidentalment 
per maquinària, eines, etc., així 
com, si el cas ho requereix, 
obstacles que impedeixin 
l’acostament. Una vegada 
descoberta la línia, per a continuar 
els treballs en l’interior de les 
rases, pous, etc., es tindrà en 
compte, com a principals mesures 
de seguretat, el compliment de les 
cinc regles següents: 

 
 - Descàrrec de la línia 

- Bloqueig contra qualsevol 
alimentació 

- Comprovació de l’absència 
de tensió 

- Posada a terra i en 
tallacircuit 

- Assegurar-se contra 
possibles contactes amb 
parts properes en tensió, 
mitjançant els seu 
recobriment o delimitació. 

   
- Aquestes mesures de seguretat es 

realitzaran seguint l’ordre de dalt a 
baix 

- En l’actualitat existeixen uns 
aparells denominats “detectors de 
camp” capaços d’indicar-nos el 
traçat i la profunditat de la línia. 
La precisió d’aquests aparells és 
funció de la seva sensibilitat i de la 
tensió del conductor.   

 
  
2/ Conduccions de gas 
 

- Quan es realitzin excavacions 
sobre gaseoductes, es prendran les 
precaucions especials, per tal de no 
danyar la canonada i evitar els 
perills del treball en presència de 
gas. 

 
Execució dels treballs 

 
- Quan es descobreixi un tram de 

gaseoducte, se seguirà, en línies 
generals, les següents 
recomanacions: 

 
   -
Identificació 

 
- S’identificarà el traçat de la 

canonada que es vol excavar a 
partir dels seus plànols 
constructius, localitzant també en 
els plànols disponibles, les 
canalitzacions soterrades d’altres 
serveis que puguin ser afectades. 

 
   -Senyalització 
 
- Es procedirà a localitzar la 

canonada mitjançant un detector, 
marcant amb piquetes la seva 
direcció i profunditat. Es farà 
igualment amb les canalitzación 
soterrades d’altres serveis. 
S’indicarà a més l’àrea de 
seguretat. 

 
Conduccions soterrades a 
profunditat igual o menor de 1,00 
m 

 
- En aquest cas es començarà 

sempre fent cates a mà, fins arribar 
a la generatriu superior de la 
canonada, en el número que 
s’estimi necessàries, per assegurar-
se la seva posició exacta. 

 
Conduccions soterrades a 
profunditat superior a 1,00 m 
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- Es podrà començar l’excavació 
amb màquina, fins arribar a 1,00 m 
sobre la canonada, procedint-se a 
continuació com en el punt 
anterior. 

 
Finalització de l’excavació 

 
- Una vegada localitzada exactament 

la canonada mitjançant cates, es 
procedirà a finalitzar l’excavació 
seguint les precaucions i 
recomanacions que a continuació 
s’indiquen: 

 
Precaucions i Recomanacions 

 
   -Amplada i 
profunditat de les rases 

 
- Les dimensions transversals i 

profunditat de la rasa a excavar es 
fixarà en cada cas en funció del 
personal i la maquinària que 
intervingui en l’excavació. 

 
Intervenció en canonades 

 
- En cas d’haver d’intervenir en la 

canonada, es descobrirà 
longitudinalment un tram una mica 
superior a l’estrictament requerit, a 
fi de permetre la flexió de la 
canonada amb gats, per tal de 
realitzar acoblaments. 

 
   -Trams a 
descobrir 

 
- No es descobriran trams de 

canonada de longitud superior a 15 
m. 

 
 Dubtes en l’existència o situació 

de canalitzacions 
 
- En el cas que es presentin dubtes 

sobre l0’existència o situació de 
canalitzacions soterrades de 
tercers, es consultarà al titular de la 
canalització referent a la seva 

situació, i si fos necessari es 
requerirà la presència d’un tècnic 
designat pel titular per a que 
presenciï els treballs d’excavació. 

 
   -Excavació 
mecànica 

 
- No es permetrà l’excavació 

mecànica a una distància inferior 
de 0,50 m d’una canonada de gas a 
la pressió de servei. 

 
Utilització de dragues  

 
- No es permetrà la utilització de 

dragues en l’excavació, quan l a 
canonada tingui un recobriment de 
terra d’espessor inferior a 1,00 m 

 
Normes de seguretat 

 
-  Quan es treballa en proximitat de 

conduccions de gas, o quan sigui 
necessari descobrir-les, es prestarà 
especial interès als següents punts: 

 
- Es proveirà i mantindrà 

totes les llums de guarda, 
tanques i vigilància per a la 
protecció de les obres o per 
a la seguretat de tercers 
quan el cas ho requereixi. 

- S’instal·laran senyals 
precises per indicar l’accés 
a l’obra, circulació en la 
zona que ocupen els 
treballadors i els punts de 
possible perill, a causa del 
trànsit d’aquells, tant en 
dita zona com en els seus 
límits i immediacions. 

- Queda completament 
prohibit fumar o realitzar 
qualsevol tipus de foc o 
guspira dins l’àrea 
afectada. 

- Queda totalment prohibit 
manipular o utilitzar 
aparells, vàlvules o 

instruments de la 
instal·lació en servei. 

- Esta prohibida la 
utilització, per part del 
personal, de calçat que 
porti ferratges metàl·lics, a 
fi d’evitar la possible 
formació de guspires a 
l’entrar en contacte amb 
elements metàl·lics 

- No es podrà 
emmagatzemar material 
sobre els conducions de 
qualsevol classe 

- En el llocs on existeixi risc 
de caiguda d’objectes o 
materials, es posaran rètols 
advertint de tal perill, a 
més de la protecció 
corresponent 

- Queda prohibit utilitzar les 
canonades, vàlvules, etc., 
com a punts de 
recolzament per a sustentar 
o aixecar càrregues. 

- Per a col·locar o treure 
bombetes dels 
portalàmpades en zones de 
conduccions de gas, és 
obligatori desconnectar 
prèviament el circuit 
elèctric. 

- Totes les màquines 
utilitzades en proximitat de 
gaseoductes que funcionin 
elèctricament, disposaran 
d’una correcta connexió a 
terra. 

- Els cables o mànegues 
d’alimentació elèctrica 
utilitzats en aquests 
treballs, estaran 
perfectament aïllats i es 
procurarà que en les seves 
tirades no hi hagi 
empalmaments. 

 
Actuació en cas de fuita de gas, 
incendi o explosió  
 

- En cas d’escapament incontrolat 
de gas, incendi o explosió, tot el 
personal de l’obra es retirarà més 
enllà de la distància de seguretat 
assenyalada i no es permetrà 
acostar-se a ningú que no sigui el 
personal de la Companyia 
Instal·ladora. 

 
Grups electrogens i compressors 

 
- En els casos en què s’hagi d’usar 

grups electrogens o compressor, se 
situaran tant lluny com sigui 
possible de la instal·lació en 
servei, equipant els escapaments 
amb reixes tallafocs. 

 
  
3/ Conduccions d’aigua 
 
- Quan s’hagi de realitzar treballs 

sobre conduccions d’aigua, tant 
d’abastament com de sanejament, 
es prendran les mesures oportunes 
que evitin que, accidentalment, es 
danyin aquestes canonades i, en 
conseqüència, se suprimeixi el 
servei. 

 
 Identificació 
 
- En cas de no ser facilitats per part 

de la Direcció Facultativa el 
plànols dels serveis afectats, se 
sol·licitaran als Organismes 
encarregats, a fi de poder conèixer 
exactament el traçat i profunditat 
de la conducció. (Es disposarà, en 
lloc visible, telèfon i direcció 
d’aquests Organismes) 

 
 Senyalització 
 
- Una vegada localitzada la 

canonada, es procedirà a 
senyalitzar-la, marcant amb 
piquetes la seva direcció i 
profunditat. 

 
 Recomanacions en execució 
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- És aconsellable no realitzar 

excavacions amb màquines a 
distàncies inferiors a 0,50 m de la 
canonada en servei. Per sota 
d’aquest cota s’utilitzarà la pala 
manual. 

- Una vegada descoberta la 
canonada, cas en què la profunditat 
de l’excavació sigui superior a la 
situació de al conducció, se 
suspendrà o apuntalarà, a fi que no 
es trenqui per flexió en trams 
d’excessiva longitud, es protegirà i 
senyalitzarà convenientment, per 
tal d’evitar que sigui danyada per 
la maquinària, i les eines, etc. 

- S’instal·laran sistemes 
d’il·luminació a base de balises, 
fites reflectants, etc., quan el cas 
ho requereixi. 

- Està totalment prohibit manipular 
vàlvules o qualsevol altre element 
de la conducció en servei, si no és 
amb l’autorització de la 
Companyia Instal·ladora. 

- No emmagatzemar cap tipus de 
material sobre la conducció  

- Està prohibit utilitzr les 
conduccions com a punts de 
recolzament per suspendre 
càrregues. 

 
 Actuació en cas de ruptura o fuita 

en al canalització 
 
- Comunicar immediatament amb la 

Companyia Instal·ladora i 
paralitzar els treballs fins que la 
conducció hagi estat reparada. 

 
 
3.6 DANYS A TERCERS 
 
 Riscos 
 
- Atropellament, xocs de màquines i 

vehicles, cremades i cops per explosions 
i/o voladures, etc., produïts per: 
 

- Diferents enllaços i interseccions 
amb vies de ferrocarril, carreteres i 
camins que en l’actualitat creuen el 
que serà l’obra. 

- Irrupció de curiosos, per a seguir 
el desenvolupament de les obres. 
 
 

 Normes preventives 
 
- Se senyalitzaran els accessos naturals a 

l’obra i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant els tancaments 
necessaris. 

- Avisos al públic col·locats perfectament i 
en consonància amb el seu missatge. 

- Banda d’acotament destinada a 
l’acotament i limitacions de les rases, així 
com a la limitació i indicació dels passos 
de vianants i vehicles. 

- Pals de suport per a banda d’acotament, 
perfil cilíndric i buit de plàstic rígid, color 
butano de 100 m de longitud, amb una 
ranura en la part superior del pal per a 
rebre la banda d’acotament. 

- Adhesius reflectants destinats per a 
senyalitzacions de les tanques 
d’acotament, panells de balisament, 
maquinària pesada, etc. 

- Tanca plàstica tipus masnet de color 
taronja, per l’acotament i limitació de 
passos de vianants i de vehicles, rases i 
com a tanca de tancament en llocs poc 
conflictius. 

- Tots els desviaments, itineraris alternatius, 
estretaments de calçada, etc..  que es 
produiran durant el decurs de l’obra se 
senyalitzaran segons la Norma de 
Carreteres 8.3 IC del Ministeri de Foment 
que estigui vigent en la data d’aprovació 
del projecte. 

 
 Els senyals utilitzats podran ser d’algun 

dels tipus següents: 
 

- TP, senyals de perill 
- TR, senyals de 

reglamentació i prioritat 
- TS, senyals d’indicació 
- TM, senyals manuals 

- TB, elements de 
balisament reflectants 

- TL, elements lluminosos 
- TD, elements de defensa 
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Part 4 INSTAL·LACIONS 

PROVISIONALS 
 
4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

Instal·lació elèctrica 
 
 Riscos 
 
- Contactes elèctrics directes 
- Contactes elèctrics indirectes 
- Mal funcionament dels mecanismes i 

sistemes de protecció 
- Mal comportament de les preses de terres 
- Cremades 
 Incendis 

 
 

 Normes preventives 
 

A/ Per als cables 
 
- El calibre o secció del cablejat serà 

sempre l’adient per al càrrega elèctrica 
que ha de suportar, en funció del càlcul 
realitzat per a les instal·lacions 
provisionals, il·luminació i equips de 
treball que es prevegin. 

- Els cables tindran una funda protectora 
aïllant sense defectes apreciables 

- La distribució general des del quadre 
d’obra als quadres secundaris s’efecturaà 
mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

- L’estesa dels cables i mànegues 
s’efectuarà a una alçada mínima de 2 
metres en les llocs de vianants i a 
l’adequada per als vehicles amb la finalitat 
d’evitar interferències, mesurats sobre el 
nivell del paviment. No obstant, es donarà 
preferència a soterrar els cables elèctrics 
en els passos de vehicles 

- Els empalmaments provisionals entre 
mànegues s’executaran mitjançant 
connexions estaques antihumitat. 

- Els empalmaments definitius s’executaran 
utilitzant petaques normalitzades 

- Les mànegues de “allargament” 
provisionals s’empalmaran mitjançant 

connexions estanques antihumitat o fundes 
aïllants termoretràctils. 

 
B/ Per als interruptors 

 
- S’ajustaran expressament a allò especificat 

en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

- Els interruptors s’instal·laran en l’interior 
de caixes normalitzades, proveïdes de 
porta d’entrada amb tanca de seguretat.
  

- Les caixes d’interruptors tindran adherit 
un senyal d’advertència de “risc elèctric”. 

 
 
C/ Per als quadres elèctrics 

 
- Seran de tipus intempèrie, amb porta i 

tanca (amb clau), segons norma UNE 
20324 

- Encara que són per a intempèrie, se’ls 
protegirà de l’aigua de pluja mitjançant 
viseres eficaces com a protecció 
addicional. 

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la 
carcassa connectada a terra 

- Posseiran adherits sobre la porta un senyal 
d’advertència de “risc elèctric” 

- Els quadres elèctrics es penjaran sobre 
taulers de fusta rebuts en “peus drets” 
ferms. 

- Els quadres elèctrics posseiran preses de 
corrent per a connexions normalitzades 
blindades per a la intempèrie. 

 
D/ Per a les preses d’energia 

 
- Les preses de corrent dels quadres 

s’efectuarà dels quadres de distribució, 
mitjançant clavilles normalitzades 
blindades (protegides contra contactes 
directes). Aquesta norma és extensiva a 
les preses del “quadre general” i “quadre 
de distribució”. 

- Cada presa de corrent subministrarà 
energia elèctrica a un sol aparell, màquina 
o màquina-eina. 

- La tensió sempre estarà en la clavilla 
“femella”, mai en la “mascle”, per tal 
d’evitar els contactes elèctrics directes. 

 
E/ Per a la protecció del circuits 

 
- La instal·lació posseirà tots aquells 

interruptors automàtics que el càlcul 
defineixi com a necessaris; no obstant, es 
calcularan sempre aminorant-los, amb la 
finalitat que actuïn dins del marge de 
seguretat, és a dir, abans que el conductor 
al que protegeixen, arribi a la màxima 
càrrega admissible. 

- Els interruptors automàtics s’instal·laran 
en totes les línies de presa de corrent dels 
quadres de distribució i d’alimentació a 
totes les màquines, aparells i màquines-
eines de funcionament elèctric. 

 
F/ Per les preses de terra 

 
 El transformador de l’obra estarà dotat de 

presa de terra ajustada als Reglaments 
vigents i a les pròpies de la companyia 
elèctrica subministradores en la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric 
disposaran de presa de terra 

- El neutre de la instal·lació està posada a 
terra 

- La presa de terra s’efectuarà a través de la 
pica o placa de cada quadre general 

- El fil de presa de terra sempre estarà 
protegit amb macarró en colors grocs i 
verd. Es prohibeix expressament utilitzar-
lo per altres usos. 

- S’instal·laran preses de terres 
independents en els següents casos 

 
 - Carrils per estança o desplaçament 

de màquines 
 - Carrils per a desplaçament de 

muntacàrregues o d’ascensors 
 
- La pressa de terra de les màquines-eina 

que estiguin ben dotades de doble 
aïllament, s’efectuarà mitjançant fil neutre 
en combinació amb el quadre de 
distribució corresponent i el quadre 
general de l’obra. 

- Les preses de terra calculades estaran 
situades ne el terreny de tal manera que el 
seu funcionament i eficàcia sigui el 
requerit per la instal·lació. 

- La conductivitat del terreny s’augmentarà 
abocant aigua de manera periódica en el 
lloc on es clava la pica (placa conductor) 

- Les preses de terra de quadres elèctrics 
generals diferents seran independents 
elèctricament. 

 
G/ Per a la instal·lació de 

l’enllumenat 
 
- La il·luminació dels talls serà sempre 

l’adient per a realitzar els treballs amb 
seguretat 

- La il·luminació general dels talls serà 
mitjançant projectors ubicats sobre els 
“peus drets” fermament posats. 

- La il·luminació dels talls se situarà a una 
alçada al voltant dels 2 metres, mesurats 
des de la superfície de recolzament dels 
operaris en el lloc de treball 

- La il·luminació dels talls, sempre que 
sigui possible, s’efectuarà creuada amb la 
finalitat de disminuir zones fosques. 

- Les zones de pas de l’obra estaran sempre 
permanentment il·luminades evitant 
cantonades obscures. 

 
H/ Per al manteniment i reparació de 

la instal·lació elèctrica provisional 
d’obra. 

 
- El personal de manteniment de la 

instal·lació serà electricista, en possessió 
de carnet professional corresponent 

- Tota la maquinària elèctrica es revisarà 
periòdicament, i en especial, en el moment 
en què es detecti una fallada, moment en 
què es declararà “fora de servei” 
mitjançant desconnexió elèctrica i la 
penjada del rètol corresponent en el 
quadre de comandament. 

- L’ampliació o modificació de línies, 
quadres i assimilables sols l’efectuaran els 
electricistes. 
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I/ Per a la supervisió i control de la 
instal·lació elèctrica provisional 

 
-  No es permetrà les connexions a terra a 

través de conduccions d’aigua. No es 
permetrà “enganxar” a les canonades ni 
fer en elles o similars 

- No es permetrà el trànsit de carretons i 
persones sobre les mànegues elèctriques 

- No es permetrà el trànsit sota les línies 
elèctriques de les companyies amb 
elements longitudinals transportats a 
l’espatlla. La inclinació de la peça pot 
arribar a produir el contacte elèctric. 

- No es permetrà l’anul·lació del fil de terra 
de les mànegues elèctriques. 

- No es permetrà les connexions directes 
cable-clavilla d’una altra màquina 

- Vigili la connexió elèctrica de cable ajudat 
a base de petites falques de fusta. 
Desconnecti-les d’immediat. Porti a sobre 
connexions “mascle” normalitzades 
perquè les instal·lin. 

- No permeti que es desconnectin les 
mànegues per procediment del “estirar”. 
Obligui a la desconnexió agafant i estirant 
de la clavilla d’endoll. 

- No permeti la ubicació de quadres de 
distribució o connexió elèctrica en les 
zones dels forjats amb forats, retiri’ls cap 
a llocs ferms fins i tot quan cobreixi els 
forats amb proteccions. 

- No permeti la ubicació de quadres de 
distribució o connexió elèctrica junt al 
costat del forjat, retiri’ls a zones més 
segures fins i tot quan estiguin protegits 
les vores de la excavació o forjats. 

- Comprovi diàriament el bon estat dels 
disjuntors deferencials a l’inici de la 
jornada i després de la pausa dedicada al 
menjar, accionant el botó de test. 

- Tingui sempre en el magatzem un 
disjuntor de recanvi per a poder canviar 
ràpidament el que no funcioni. 

- Tingui sempre en el magatzem 
interruptors automàtics per a poder 
canviar ràpidament els averiats. 

- Vigili el bon estat de l’extintor de pols 
químic sec instal·lat junt a l’entrada al 
quadre general elèctric de l’obra. 

- Mantingui els senyals normalitzades de 
“perill electricitat” sobre totes els portes 
d’accés a estances que continguin el 
transformador o el quadre elèctric general. 

- Mantingui en bon estat, tots els senyals de 
“perill electricitat” que hagi previst per a 
l’obra. 

 
 
 Equips de protecció individual 
 
- Casc de polietilè 
- Roba de treball 
- Botes aïllants de l’electricitat 
- Guants aïllants de l’electricitat 
- Plantilles anticlaus 
- Cinturó de seguretat 
- Vestimenta impermeable per ambients 

plujosos 
- Banquetes aïllants de l’electricitat 
- Estores aïllants de l’electricitat 
- Comprovadors de tensió 
 
 
4.2 INSTAL·LACIÓ D’HIGIENE I 

BENESTAR 
 
4.1 Instal·lacions d’higiene i benestar 
 
 Es disposarà de vestidors, serveis higiènics 
i menjadors degudament dotats 
 
- El vestidor disposarà de guixetes, seients i 

calefacció 
- El menjador disposarà de taula, seients 

calenta menjars i recipients per 
escombraries 

- Els serveis higiènics tindran un lavabo i 
una dutxa amb aigua freda i calenta per 
cada 10 treballadors, i un wc per a cada 25 
treballadors, amb miralls i calefacció. 

- Totes les instal·lacions de l’obra es 
mantindran netes, per la qual cosa 
s’organitzarà un servei de neteja per a que 
diàriament seguin escombrades els 
barraques i fregades amb els mitjans 
necessaris per a tal finalitat 

- Els residus no han de romandre en els 
locals utilitzats per les persones sinó en 

l’exterior d’aquests i en els cubells amb 
tapa 
 
S’estudiarà l’emplaçament de les 

instal·lacions de personal segons les fases de 
l’obra i necessitats, disposant, si fos necessari, 
d’un mitjà de transport per al trasllat de personal 
del punt de treball a dites instal·lacions. 
 
 
4.3 INSTAL·LACIÓ 

CONTRAINCENDIS 
 
 Instal·lació contraincendis 
 
 Les causes que propicien l’aparició d’un 
incendi en un edifici en construcció no són 
diferents de les que la generen en un altra lloc: 
existència d’una font d’ignició (fogueres, brasers, 
energia solar, treballs de soldadura, connexions 
elèctriques, cigarretes, etc.) junt a una substància 
combustible (encofrats de fusta, carburant per a 
maquinària, pintures i vernissos, etc.) donat que el 
comburent (oxigen) està present en tots els casos. 
 Per tot això, es realitzarà una revisió i 
comprovació periòdica de la instal·lació elèctrica 
provisional, així com el correcte aplec de 
substàncies combustibles amb els envasos 
perfectament tancats i identificats, al llarg de 
l’execució de l’obra.  
 Els mitjans d’extinció seran els adequats 
per al fi que es persegueix, que és el de contenir i 
apagar l’incendi en la seva fase primària; per això 
disposarem dels extintos portàtils necessaris i 
acords amb el tipus de comburent a neutralitzar. 
S’han d’instal·lar en llocs de fàcil accés i han 
d’estar degudament senyalitzats. 
 Tanmateix considerarem que han de tenir-
se en compte altres mitjans d’extinció, tal com 
l’aigua, la sorra, eines d’us comú (pales, rastrells, 
pics, etc.) 
 Els camins d’evacuació estaran lliures 
d’obstacles; d’aquí la importància de l’ordre i 
neteja en tots els talls i fonamentalment en les 
escales de l’edifici. Existirà l’adequada 
senyalització, indicant els llocs de prohibició de 
fumar (aplec de líquids combustibles), situació de 
l’extintor, camí d’evacuació, etc. 
 Totes aquestes mesures han estat 
considerades per a que el personal apagui el foc 

en la fase inicial, si és possible, o disminueixi els 
seus efectes, fins l’arribada dels bombers, els 
quals, en tots els casos, seran avisats 
immediatament.  
 
 
Part 5 MEDECINA 

PREVENTIVA I 
PRIMERS AUXILIS 

 
5.1 FARMACIOLES 
 
 Farmacioles 
 
 Es disposarà d’una farmaciola per a 
efectuar les cures d’urgència. La ubicació de 
l’esmentada farmaciola estarà convenientment 
senyalitzada i es farà càrrec d’ella la persona més 
capacitada designada per l’empresa Contractista. 
 Les farmacioles es revisaran 
periòdicament i es reposarà immediatament el 
material consumit. 
 Hi haurà un manual de primers auxilis en 
cada una de les farmacioles que estan a càrrec de 
la persona més idònia. 
 La farmaciola contindrà: 
 

1 Flascó d’aigua oxigenada 
1 Flascó d’alcohol de 96º 
1 Flascó de tintura de iode 
1 Flascó de mersucrom 
1 Flascó d’amoniac 
1 Caixa amb gasses estèrils 
1 Caixa amb cotófluix  
1 Rotllo d’esparadrap 
1 Torniquet 
1 Borsa per l’aigua o gel 
1 Borsa amb guants esterilitzats 
1 Termòmetre clínic 
1 Caixa d’apòsits autoadhesius 
1 Analgèsics 

 
 
5.2 ASSISTÈNCIA A 

ACCIDENTATS 
 
 Assistència accidentats 
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 Es mantindrà informada a l’obra dels 
emplaçaments dels diferents Centres Mèdics 
(serveis propis, Mútues Patronals, ambulatoris, 
etc.), a on hauran traslladar-se els accidentats per 
al tractament ràpid i efectiu. 
 Es disposarà en el Tauler de Seguretat i 
Salut de l’obra, i en lloc visible, una llista de 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc., per a poder garantir un ràpid transport 
dels possibles accidentats als centres 
d’assistència. 
 S’elaborarà, amb la major brevetat 
possible, un informe tècnic de l’accident per 
evitar les situacions anàlogues, i impedir que 
puguin tornar-se a repetir. 
 
AMBULÀNCIA: 
Telèfon: 
 
MÚTUA (Centre assistencial): 
Adreça: 
Telèfon: 
 
HOSPITAL: 
Adreça: 
Telèfon: 
 
5.3 ITINERARI D’EVACUACIÓ 
 
 Itinerari d’evacuació  
 
 L’itinerari per accedir, en el menor termini 
possible, al Centre Assistencial en cas accident, 
serà col·locat en l’obra i en lloc visible. 
 
 
5.4 RECONEIXEMENT MÈDIC 
 
 Reconeixement mèdic  
 
 Tot el personal que comenci a treballa en 
l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball. Aquest reconeixement mèdic es 
repetirà anualment. 
 
 
Part 6 MESURES GENERALS 

DE SEGURETAT 

 
Mesures i/o normes generals de 

seguretat  
 
 
- Estarà prohibit el pas dins de l’obra a tota 

persona aliena a ella. Per a tal fi estarà 
convenientment senyalitzat 

- Tota persona, siguin treballadors o 
visitants, disposaran de cascs de seguretat 
tipus CE d’ús obligatori en “TOTA 
L’OBRA”. Serà responsabilitat del 
Vigilant-Supervisor de Seguretat el 
proveir d’aquestes vestimentes de 
protecció a tot visitant. 

- A més del casc, es disposaran en el 
magatzem d’obra d’altres elements de 
protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) 
per als visitants que accedeixin a zones de 
riscos específics. 

- La farmaciola d’obra serà responsabilitat 
del Contractista i disposarà en el seu 
interior del material mínim suficient per a 
realitzar un primer auxili al treballador 
accidentat, rebutjant-se aquells materials i 
medicaments de difícil utilització per al 
personal no sanitari. 

 
 
Part 7 SUBCONTRACTISTES 
 
7.1 OBLIGACIONS DEL 

SUBCONTRACTISTA 
 
 Obligacions del Subcontractista 
 
 Tota Empresa Subcontractista estarà 
obligada, quan ho sol·liciti El Contractista, a 
demostrar el següent: 
 

A/ Posseir, en el seu cas, el document 
obligatori per l’exercici de 
determinades activitats 
empresarials. 

B/ Tenir assegurat a tot el personal 
que presti els seus serveis en 
l’Obra, en la prestació 
d’assistència sanitària per alteració 
de la salut. 

C/ Tenir assegurat a tot el personal, 
que presta els seus serveis en 
l’Obra en la prestació d’assistència 
sanitària per alteració de la salut 
derivada de causes professionals 
(accident de treball i malaltia 
professional)  

D/ Tenir cobertes les contingències 
següents (derivin o no de causes 
professionals), amb l’Entitat 
Gestora que correspongui o, en el 
seu cas, sota el règim 
d’autoassegurança:  incapacitat 
transitòria, invalidesa provisional, 
invalidesa permanent, mort i 
supervivència. 

E/ Posseir la documentació oficial 
necessària per l’assistència en els 
casos expressats en b/  i c/. 

F/ Posar a disposició del Contractista 
qualsevol documentació laboral 
que s’estimi convenient o 
necessària en relació amb les 
contingències transcrites en d/. 

 
El Subcontractista haurà de mantenir al 

dia, tant en el que afecta a ell com en allò que 
refereix als seus Subcontractistes, la 
documentació següent: 

 
- Còpia del document obligatori a què es 

refereix l’apartat a/ de la pàgina anterior, o 
targeta de transport en el seu cas: 

  
- Llibre de matrícula 
- Còpia dels Contractes de Treball 
- Còpia de l’alta en la Seguretat 

Social 
- Còpia de les liquidacions a la 

Seguretat Social (TC-1 i TC-2) 
- Reconeixement mèdic 
- Certificats de formació dels 

treballadors en matèria de 
Seguretat 

- Assegurança obligatòria de 
responsabilitat civil de màquines 
que treballin en obra 

- Nomenament, per escrit, del 
Vigilant-Supervisor de Seguretat 
de la tasca subcontractada. 

 
 
7.2 OBLIGACIONS 

COMPLEMENTÀRIES DELS 
SUBCONTRACTISTES 

 
 Obligacions complementàries dels 
Subcontractistes 
 
 
 Projecte de seguretat dels 
Subcontractistes 
 
 Els Subcontractista elaborarà el seu 
projecte de Seguretat, relatiu a l’Obra específica a 
realitzar amb la finalitat que el Contractista pugui 
conèixer la forma en què portarà a terme les seves 
obligacions en aquest camp. En el seu defecte es 
podrà adherir al Pla de Seguretat del Contractista. 
 Aquest control tindrà un exclusiu caràcter 
vigilant, no eximint al Subcontractista de les 
seves obligacions legals. 
 En aquest projecte a presentar per a cada 
Subcontractista adjudicatari, es determinaran de 
forma concreta: 
 
- Organització  
- Persones a establir en l’Obra i experiència 

sobre Seguretat en Obra d’edificació, 
pública i muntatge  

- Mesures específiques a prendre 
 

 Aquest projectes serà presentat al 
Contractista adjudicatari abans d’establir-se en 
Obra el Subcontractiste i ser el signat el 
corresponent contracte. 
 Per establir una exigència front els 
diferents Subcontractistes, el Servei de Prevenció 
de Seguretat i Salut Laboral (o en el seu cas el 
Coordinador de Seguretat i Salut), mantindran 
converses amb els oferents per tal de millorar les 
seves propostes. 
 
 
 Compliment de normes de seguretat 
 
 El Contractista donarà un termini 
prudencial al Subcontractista per a que solucioni 
les deficiències lleus en Seguretat que s’observin. 
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 Per a la correcció dels riscos greus o 
perillosos la subsanació serà immediata, podent-
se donar la paralització del tall s’hi això fos 
necessari. 
 
 
 Control i inspecció 
 
 El servei de prevenció del Contractista 
mantindrà contactes permaments amb els 
Subcontractistes, col·laborant per a l’adequada 
aplicació de les mesures de Seguretat en tots els 
treball. 
 Per la seva part, i per contribuir a aquesta 
missió, cada Subcontractista tindrà la seva pròpia 
Organització de Seguretat en Obra, la qual està en 
estreta relació amb el Servei de Seguretat 
corresponent del Contractista. 
 Tota observació feta per un component del 
Servei de Prevenció del Contractista haurà de ser 
atesa immediatament pel personal a qui vagi 
dirigida. 
 
 
 Estadística 
 
 Dins dels quatre primers dies de cada mes, 
tots els Subcontractistes hauran de facilitat les 
següents dades, amb la finalitat de confeccionar 
els corresponent índexs de freqüència, gravetat i 
incidència. 
 

- Nombre d’accidents (amb baixa i 
no baixa) esdevinguts en el mes 

- Nombre de jornades home perdudes 
per accidents 

- Promig nombre de treballadors en 
plantilla en el mes 

 
 
 Ordre i neteja 
  
 El Subcontractista es comprometrà a tenir 
netes i en ordre les seves zones de treball i 
construccions auxiliars, tenint cura expressament 
de la higiene dels vestidors, menjadors, accessos i 
terrenys enfrontats, etc. 
 La resta de treballs, tal com (ferro vell, 
draps, fusta, combustible, etc.) així com els que 
originin riscos d’accident, seran retirats 

immediatament. Tant aquests últims treballs, com 
per als indicats en el primer paràgraf, la línia 
directa de comandament en la del Contractista 
podrà exigir la formació d’una brigada amb 
personal de cada Subcontractista en proporció a la 
seva plantilla. 
 Aquesta brigada quedarà a les ordres del 
Contractista i es dedicarà a les seves funcions, 
tant temps com sigui necessari, sense que això 
doni lloc a cap indemnització per part del 
Contractista. 
 
 Accidents 
 
 Sempre que es produeixi un accident en 
les seves activitats, cada Subcontractista  té la 
obligació ineludible de donar compte d’aquest a 
la línia de comandament del Contractista en 
l’obra. 
 Quan el Contractista obri un expedient per 
a investigar les causes d’un accident, tots els 
Subcontractistes estaran obligats a prestar la 
màxima col·laboració a aquesta labor, facilitant 
quantes dades i gestions li siguin sol·licitades. 
 La manca d’interès i col·laboració en la 
posada en pràctica d’aquestes mesures, suposarà 
immediatament la recusació del responsable de 
Seguretat del Subcontractista que d’aquesta 
manera es comporti i el seu apartament de l’obra. 
 
 
 Consideracions finals 
 
 El caràcter social de les funcions 
contingudes en el present Pla de Seguretat i Salut, 
imposa una col·laboració plena, entre el 
Contractista i les empreses Subcontractades per 
aquella. 
 Cada Subcontractista haurà d’informar al 
seu personal de les disposicions contingudes en el 
present Pla de Seguretat i Salut, dels riscos propis 
del seu ofici en el lloc que ocupi i de les 
precaucions que hauran d’adoptar per tal d’evitar 
els accidents. 
 
 
Part 8 PLANIFICACIÓ I 

EXECUCIÓ 
 

 Planificació i execució 
 
 Actuació per a l’execució de la 
planificació 
 

A/ De les previsions resultants mes a 
mes de la planificació, es farà la 
comanda de totes les partides de 
seguretat, de manera que siguin 
rebudes en el magatzem d’obra, 
amb la suficient antelació. 

B/ El cost de les unitats de seguretat 
es farà amb càrrec a l’obra. 

C/ Tot el personal queda obligat a l’ús 
de les vestimentes de protecció i 
seguretat, així com complir les 
normes de seguretat convingudes 
en aquest Pla de Seguretat i Salut, 
conformement amb la 
Reglamentació vigent.  

D/ Per a un millor control del 
seguiment d’aquest Pla de 
Segureta i Salut, han estat creats 
diferents models d’impressos, que 
seran complimentats en la forma i 
moments adequats i arxivats en 
obra pertinemtment. Aquests 
models són: 

 
- Recepció de vestiments de 

protecció personal 
- Autorització d’ús de 

maquinària 
- Control estadístic 

d’accidents 
- Informes d’investigació 

d’accidents 
- Informes de visita a obra 

(Auditories externes i 
Internes de Seguretat) 

- Etc. 
 
Si es considerés convenient altres 

impressos de control intern, seran posteriorment 
confeccionats. 
 
 
Part 9 SEGUIMENT I 

COMPROVACIÓ 

 
 Seguiment i controls 
 

- El seguiment i control de la 
Seguretat d’Obra, estarà portat per 
un Tècnic autoritzat. 

- Es obligatori que es trobi dipositat 
en el centre de treball-obra, el 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES, que 
constarà de fulls per duplicat, 
destinada una de les còpies per al 
lliurement i coneixement de la 
Inspecció de Treball Provincial; a 
l’esmentat llibre d’ordre hi tindrà 
accés i hi podrà fer anotacions les 
persones i entitats, tal i com indica 
el R.D. 1627/97, en el seu article 
13. 

- En compliment de les normes de 
seguretat aquí recollides, així com 
l’ús de vestimentes de protecció 
personal i col·lectiva, serà verificat 
pel Vigilant – Supervisor de 
Seguretat i Salut establert a 
l’efecte, qui informarà al Cap 
d’Obra o l’encarregat. El control 
de la posada en pràctica de les 
mesures i mitjans de seguretat, així 
com els oportuns assaigs que, en el 
seu cas, poguessin ser necessaris, 
podrà ser exercit, a més per la 
pròpia Direcció de l’Ora o 
Coordinador de Seguretat, pels 
elements que legalment tinguin 
competència en la matèria, 
reglamentats en el Reial Decret 
1627/97, quedant els 
Comandaments de l’Obra 
assabentada de quan en aquest 
respecte es manifesti, i als efectes 
que procedeixin. 

 
 Barcelona, abril 2014 

 
Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 
 

 Joaquim Ventura i Torres 
 Eng. Camins, Canals i Ports 

Núm. Col·legiat: 9.804  



1.2.8.2  PLÀNOLS 





































































1.2.8.3  PLEC DE CONDICIONS 



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA   ANNEX “Estudi Seguretat i Salut”                                                            AJUNTAMENT DE BEGUES 

 
Plec de Condicions 

  Pag 1/7 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 
ÍNDEX  
 
1 NORMES DE LEGAL APLICACIÓ  
 
1.1 Normes legals i reglamentàries 
 
2 CARACTERÍSTIQUES, ÚS I 

CONSERVACIÓ DE MÀQUINES, 
ÚTENSILIS, EINES, SISTEMES I 
EQUIPS PREVENTIUS 
 

2.1 Característiques d’ús i conservació de 
les màquines 

2.2 Característiques d’ús i conservació 
d’utensilis i eines 

2.3 Característiques d’ús i conservació de 
serveis preventiu 
Delegats de Prevenció 
Comitè de Seguretat i Salut  

2.4 Característiques d’ús i conservació 
d’equips preventius 

 Condicions dels mitjans de Prevenció 
 Equips de Protecció Individual 
 Mitjans de Protecció Col·lectiva 
 
3 ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 

LABORAL 
3.1 Informe tècnic d’investigació 

d’accident/incident 
4 DOCUMENTS PER A LA SEVA 

COMPLIMENTACIÓ 
4.1 Lliurement d’equips de protecció 

individual 
4.2 Serveis d’emergència 
 
5 LLISTA DE CONTROL DE LA 

SEGURETAT DE L’OBRA 
 
6 OBLIGACIONS DE LES PARTS 

IMPLICADES 
 
7 ASSEGURANCES DE 

RESPONSABILITAT CIVIL 
 
8 NORMES PER A LA CERTIFICACIÓ 

D’ELEMENTS DE SEGURETAT 
 

9 CÀLCUL D’ÍNDEX  D’ACCIDENTS 

 
10 FORMACIÓ I INFORMACIÓ DELS 

TREBALLADORS 
 

10.1 Imprès de recollida de dades per al 
càlcul d’índexs 
 

11 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I 
BENESTAR 

 
ANNEXOS 

3.1 Informe tècnic d’investigació 
d’accident/incident 

4.1 Lliurement d’equips de protecció 
individual 

5 Llista de control de la seguretat de 
l’obra 

________________________________________ 
 
 
1 NORMES APLICABLES A 

AQUESTA OBRA 
 

1.1 DISPOSICIONS LEGALS 
D’APLICACIÓ 

 
* Prevenció de Riscos Laborals. Llei 

31/1995 de 8 de novembre. (BOE 10-11-
95) 

* Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre 

* Mesures per a promoure la millora de 
la seguretat, Directiva 89/391/CEE. 

* Protecció de la maternitat i al 
tractament de les relacions de treball 
temporal i en empreses de treball 
temporal, Directives 92/85/CEE, 
94/33/CEE i 91/383/CEE, 

* Seguretat i salut dels treballadors i 
medi ambient de treball, Conveni 155 de 
la OIT sobre 

* Seguretat màquines, Directives 
89/656/CEE, 91/368/CEE i R.D. 
1435/1992 

* Equips de protecció individual, 
Directiva 89/656/CEE i Reial Decret 
1407/1992 de 20 de novembre (BOE 28-
12-92) 

* Reglament sobre protecció sanitària 
contra radiacions ionitzants, BOE 
12/02/1992 

* Protecció operacional de treballadors 
externs amb risc d’exposició a 
radiacions ionitzants per intervenció en 
zona controlada, Reial Decret 413/1.997 

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

* Disposicions mínimes de seguretat i 
salut als llocs de treball, Reial Decret 
486/1997 de 14 d’abril. 

* Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual 
de càrregues que impliquin riscos, en 
particular dorsolumbars pels 
treballadors, Reial Decret 487/1997 de 
14 d’abril 

* Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que 
inclouen pantalles de visualització, Reial 
Decret 488/1997 de 14 d’abril 

* Protecció dels treballadors contra 
riscos relacionats amb l’exposició a 
agents biològics durant el treball, Reial 
Decret 664/1997 

* Protecció del treballadors contra riscos 
relacionats l’exposició d’agents 
cancerígens durant el treball, Reial 
Decret 665/1997 de 12 de maig. (BOE 12-
06-97) 

* Proteccions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció 
individual, Reial Decret 773/1997 de 30 
de maig 

* Disposicions mínimes de seguretat i 
salut per la utilització per part dels 
treballadors dels equips de treball, 
Reial Decret 1215/97 de 18 de juliol. 
(BOE 7-08-97) 

* Prescripcions mínimes de seguretat i 
salut que han d’aplicar-se a obres 
temporals i mòbils, Directiva 
92/057/CEE 

* Reglament de serveis de Prevenció, 
Reial Decret 39/1997 de 17 de gener. 

* Reglament de serveis de Prevenció, 
Reial Decret 780/1998 que modifica el 
Reial Decret 39/1997 

* Text Refós de l’Estatut dels 
treballadors 

* Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el treball (O.M. 9-3-71). 
(B.O.E. 16-3-71) (excepte els Títols I i III 
i els capítols I, II, III, IV, V, VII i XII del 
Títol II) 

* Pla nacional de seguretat i higiene en el 
treball (O.M:9-3-71 (B.O.E. 11-3-71) 

*  Comitès de Seguretat i Higiene en la 
indústria de la construcció (O.M. 20-5-
52)(B.O.E.15-6-52) 

* Reglament dels serveis mèdics 
d'empresa (O.M. 21.11.59)(B.O.E. 27-
11-59). 

* Ordenança del treball de la construcció. 
Vidre i ceràmica, Capítol XVI (O.M. 28-
8-70)(B.O.E. 5/7/8/9-9-70). Modificació 
(Ordre 27-07-73)(BOE 31-07-73) 

* Homologació dels mitjans de protecció 
personal dels treballadors (O.M. 
17.5.54)(B.O.E. 29.5.54). 

* Reglament d'explosius (R.D. 2114/78 2-
3-78)(B.O.E. 7-9-78). 

* Reglament d'aparells elevadors per a 
obres (O.M.23.5.77)(B.O.E. 14-6-77). 
Modificació article 65 (OM 07-03-
81)(BOE 14-03-81) 

* Conveni col·lectiu general del sector de 
la construcció, Resolució de 4 de maig de 
1992. (BOE 20-05-92) 

* Conveni col·lectiu provincial de la 
construcció. 

* Llei de protecció del medi ambient 
(B.O.E. de 23-3-1.979). 

* Reglament de seguretat en les 
màquines. R.D. 1.495/1.986 de 26 de 
maig. (B.O.E. de 21-7-86). 

* Maquinària. Reial Decret 1435/92 de 27 
de novembre. (BOE 11-12-92) 

* Normes de senyalització de seguretat en 
els centres i locals de treballs. R.D. 
1.403/1.986 de 9 de maig. (B.O.E. de 8-7-
1.986). 

* Reglament de seguretat i higiene del 
treball en la indústria de la construcció 
i obres públiques. (O.M. 20-5-52)(B.O.E. 
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15-6-1.952). Modificació de l’article 11 5 
(OM 10-12-53)(BOE 22-12-53) 

* Reglament de línies aèries d’alta tensió, 
(OM 28-11-68) 

* Reglament electrotècnic de baixa tensió 
(OM 20-9-73) (BOE 9-10-73) 

* Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals 
elèctriques i centres de transformació 
(BOE 1-12-82) 

* Treballs amb risc d’amiant, (BOE 07-
11-84), i Normes Complementaries (OM 
07-01-87)(BOE 15-01-87). Modificació 
dels articles 2,3 i 13 de l’Ordre de 31 
d’octubre de 1984 i l’article 2 de l’Ordre 
de 7 de gener de 1987 (OM 26-07-
93)(BOE 07-08-93) 

* Infraccions i sancions en l’Ordre Social, 
Llei 8/1988 de 7 d’abril (BOE 15-04-88) 

* Requisits i dades de les comunicacions 
d’obertura prèvia o reanudació 
d’activitats d’empreses i centres de 
treball (BOE 16-05-88) 

* Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM2 “Grues desmuntables per a 
obres” (OM 28-06-88)(BOE 05-10-88). 
Modificació (OM 16-04-90)(BOE 24-04-
90) 

* Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM4 “Grues mòbils 
autopropulsades usades” Reial Decret 
2370/1996 de 18 de Novembre. (BOE 24-
12-96) 

* Compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions 
a línies elèctriques, Resolució de 4 de 
Novembre de 1988 (DOGC 31-11-88) 

* Norma de Senyalització en carreteres 
8.3-IC del Ministeri d’Obres Públiques 
i Urbanisme. 

* Protecció dels treballadors front als 
riscos derivats de l’exposició al soroll 
durant el treball, Reial Decret 1316/1989 
de 27 d’octubre de 1989. (BOE 2-11-89) 

* Prevenció i Reducció de la 
contaminació del Medi Ambient 
produïda per l’amiant, Reial Decret 
108/1991 d’1 de febrer 1991. (BOE 6-02-
91) 

* Modificació del Reial Decret 159/95, de 
3 de febrer (BOE 8-03-95) 

* Reglament d’explosius. Reial Decret 
230/98 de 16 de febrer 

* Modificació de la Instrucció Tècnica 
Complementària 10.03.01 “Explosius i 
voladures especials” del capítol X i 
“Explosius” del Reglament General de 
Normes Bàsiques de Seguretat Minera 

* Reial Decret 56/95 de 20 de gener. (BOE 
8-02-95)  

* Disposicions mínimes destinades a 
protegir la seguretat i salut dels 
treballdors en les activitats mineres, 
Reial Decret 1389/97 de 5 de setembre. 
(BOE 7-10-97) 

* Model Llibre d’Incidències en Obres de 
Construcció. Ordre de 12 de gener de 
1998. (DOGC 27-01-98) 

* Codi de circulació vigent. 
* Disposicions mínimes per a la protecció 

de la salut i seguretat dels treballadors 
front al risc elèctric. Real Decret 
614/2001, de 8 de juny. BOE núm. 148 de 
21 de juny de 2001. 

* Reglament de seguretat contra incendis 
en els establiments industrials. Real 
Decret 786/2001, de 6 de juliol. BOE 
núm. 181 de 30 juliol 2001. 

 
 
 
2 CARACTERÍSTIQUES, ÚS I 

CONSERVACIÓ DE 
MÀQUINES, UTENSILIS, 
EINES, SISTEMES I 
EQUIPS PREVENTIUS 

 
2.1 CARACTERÍSTIQUES D’ÚS I 

CONSERVACIÓ DE 
MÀQUINES 

 
 Es complirà allò indicat en el Reglament 
de Seguretat en les màquines, R.D. 1495/86, 
sobre tot en allò que es refereix a les instruccions 
d’ús, esposades en el capítol IV, a Instal·lació i 
posada d’un servei, capítol V, i Inspeccions i 
revisions periòdiques, capítol VI i regles generals 
de seguretat, capítol VII. Inclou l’annex d’aquest 
Reglament màquines específiques per a la 
Construcció que són: 

 
 10 Industrial de la construcció 
 

10.1 Màquines per a fonaments i 
estructures de formigó 

 
1 Classificació d’àrids 
2 Dosificadors i mescladors d’àrids 
3 Eines pneumàtiques 
4 Formigoneres 
5 Trencadores giratòries 
6 Trencadores de mandíbules 
7 Trituradores de martells 
 
10.2 Altres màquines 
 
1 Doblegadores de ferro 
2 Adreçadores de rodons 
3 Esmoladores, pulidores de marbre 

i terratzo 
4 Serres circulars de disc 
5 Trenadores de disc 
6 Gunitadores (projecció de formigó 

lleuger o de morter) 
 
    
2.2 CARACTERÍSTIQUES D’ÚS I 

CONSERVACIÓ D’UTENSILIS 
I EINES 

 
 Tant en l’ús com en la conservació dels 
utensilis i eines, l’encarregat d’obra vetllarà per el 
seu correcte ús i conservació, exigint als 
treballadors el compliment de les especificacions 
donades pel fabricant. 
 Les eines i els utensilis establerts en les 
previsions d’aquest Pla de Seguretat i Salut, 
pertanyen al grup d’eines i utensilis coneguts i 
amb experiències en el seu ús, als quals se’ls ha 
d’aplicar les normes generals de caràcter pràctic i 
de general coneixement, vigents segons els 
criteris generalment admesos.  
 
 
2.3 CARACTERÍSTIQUES DE 

SERVEIS PREVENTIUS 
 
 Delegat de Prevenció 
 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

 Articles 33, 34, 35, 36 37 i 40 
 

Comitè de Seguretat i Salut 
 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
 Articles 33, 34, 38, 39 i 40 
 
 
2.4 CARACTERÍSTIQUES, ÚS I 

CONSERVACIÓ D’EQUIPS 
PREVENTIUS 

 
 Dins dels equips preventius es 
consideraran els dos grups fonamentals: Equips 
de Protecció Individual i Mitjans de Protecció 
Col·lectiva 
 

Condicions dels mitjans de protecció 
 
- Totes les vestimentes de protecció 

personal o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida 
útil, rebutjant-se quan s’hagi exhaurit 
aquest termini. 

- Quan per les circumstàncies del treball es 
produeixi un deterioro més ràpid en una 
determinada vestimenta o equip, es 
reposarà aquesta, independentment de la 
durada prevista o la data de lliurament. 

- Tota vestimenta o equip de protecció que 
hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim per al que va ésser concebut (per 
exemple un accident), serà rebutjat i 
reposat al moment. 

- Aquelles vestimentes que pel seu ús hagin 
adquirit mes folgança o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament. 

- L’ús d’una vestimenta o equip de 
protecció mai representarà un risc en si 
mateix. 
 
 
Equips de protecció individual 

 
- Tots els elements de protecció personal 

hauran de complir allò establert en el R.D. 
773/93 de 30 de maig. 
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Mitjans de protecció col·lectiva 
 

- En absència d’homologació específica per 
l’organisme de l’Administració 
especialitzat, les proteccions col·lectives i 
resguards de seguretat en talls, màquines i 
eines, s’ajustaran als criteris habituals 
adoptats al respecte per la Comissió de 
Seguretat de SEOPAN i les pràctiques 
més comuns. 

- Es disposaran proteccions col·lectives 
eficaces per evitar accidents de personal, 
tant propi com subcontractat i fins i tot 
aliè a l’obra. Les proteccions en questió 
són les següents: 
 
 
Baranes 
 

- Seran resistents, amb una alçada mínima 
de 90 cm i disposaran d’una rebava de 
protecció, un passamà i una protecció 
intermèdia que impedeixi el pas o la 
relliscada dels treballadors.  
 
 
Tanques autònomes de limitació i 

protecció 
 

- Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 
estant construïdes a base de tubs 
metàl·lics. Disposaran de peus per a 
mantenir la seva verticalitat. 
 
 
Passadissos o marquesines de seguretat 
 

- Podran realitzar-se a base de pòrtics amb 
peus drets i llindes a base de taulons 
embridats, fermament subjectats al terreny 
i coberta totalment tapada amb taulons. 
Aquests elements també podran ser 
metàl·lics (els pòrtics a base de tub o 
perfils i la coberta de xapa). 
 
 
Escales de mà 
 

- Estaran en bon estat d’utilització, seran de 
longitud suficient per a ultrapassar en 1 
metre el punt superior de recolzament i 

aniran proveïdes de sabates antilliscants 
en la base dels travessers. 
 
 

 Plataformes de treball 
 

- Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i 
les situades a més de 2 m del terra aniran 
dotades de baranes de 90 cm d’alçada, 
llistó intermig i entornpeu. 
 
 
Plataformes volades 

 
- Tindran suficient resistència per a la 

càrrega que hagin de suportar, estaran 
convenientment ancorades i dotades de 
barana. 
 
 
Topalls per a la descàrrega de vehicles a 

diferent nivell 
 

- Es podran realitzar amb un parell de 
taulons embridats, fixats al terreny 
mitjançant rodons clavats al terreny, o 
d’una altra manera eficaç. 
 
 
Senyals de trànsit i seguretat 
 

- Estaran d’acord amb la normativa vigent 
 
 
 Extintors 
  
- Seran de pols polivalent, revisats en el seu 

contingut de càrrega dins de l’any, i amb 
retimbrat d’Indústria en el seu recipient, 
datat disn dels últims 5 anys. 

 
 

Xarxes 
 

- Tindran les característiques definides en la 
norma UNE 1263-1 i 1263-2 de 20 de 
novembre de 1997, tant la corda de la 
xarxa, la corda perimetral, els elements de 
lligat i les fixacions. 

 
Xarxes perimetrals 

 
- La protecció del risc de caiguda al buit per 

la vora perimetral es farà mitjançant la 
utilització de pescant tipus forca. 

- L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà a 
forquilles de ferro embegudes en el forjat. 
Les xarxes seran de poliamida, protegint 
les plantes de treball. La corda de 
seguretat serà com a mínim de 10 mm de 
diàmetre i xarxa de forat de 7,5 x 7,5 cm. 

- Es protegirà el desencofrat mitjançant 
xarxes de la mateixa qualitat, ancorades al 
perímetre dels forjats. 

 
Xarxes verticals 

 
- En proteccions verticals de caixes 

d’escala, clausures d’accés a planta 
desprotegida i en voladius de balcons, 
etc., s’utilitzaran xarxes verticals 
ancorades a cada forjat. 

 
 
Xarxats 

  
- Els forats interiors es protegiran amb 

xarxat de resistència i xarxa adequada 
 

 
Cables de subjecció del cinturó de 
seguretat 

  
- Els seus ancoratges tindran la suficient 

resistència per a suportar els esforços a 
què estan sotmesos d’acord amb la seva 
funció protectora. 

 
 

Pòrtics limitadors de gàlib 
  
- Disposaran de llinda degudament 

senyalitzada 
 
 

Tanques autònomes de limitació i 
protecció 

 
- Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 

estant construïdes a base de tubs 
metàl·lics. Disposaran de potes per a 
mantenir la seva verticalitat. 

 
 

Interruptors diferencials i preses de terra 
 

- La sensibilitat mínima dels interruptors 
diferencials serà de 30 mA per a 
il·luminació i de 300 mA per a força. Les 
resistències de les presses de terra no serà 
superior a la que garanteixi d’acord amb 
la sensibilitat de l’interruptor diferencial, 
una tensió màxima de 24 v. Es mesurarà 
la seva resistència periòdicament. 

 
 

Mitjans auxiliars de topografia 
 
- Aquests mitjans, tals com cintes, jalons, 

mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques. 

 
 

Regs 
 

- Les pistes per a vehicles es regaran 
convenientment per evitar l’aixecament de 
pols pel trànsit. 

 
 

Ordre i neteja 
 

- En tot moment es mantindran netes i 
ordenades les zones de treball 

 
 

Il·luminació 
 

- Els llocs de treball que no disposin de 
llum natural es dotaran d’il·luminació 
artificial, la intensitat mínima de la qual 
serà de 100 lux.  

 
 
3 ACTUACIÓ EN CAS 

D’ACCIDENT LABORAL 
 
 En cas d’accident laboral, s’emetrà el 
PART D’ACCIDENT DE TREBALL DE LA 
MUTUA D’ACCIDENTS DE TREBALL. 
Posteriorment, s’enviarà complimentat 
l’INFORME TÈCNIC D’INVESTIGACIÓ 
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D’ACCIDENT/INCIDENT de l’empresa al 
SERVEI DE PREVENCIÓ del Contractista, qui 
s’encarregarà de la seva investigació i establirà 
les mesures correctores per evitar la seva 
repetició. 
 
 
3.1 INFORME TÈCNIC 

D’INVESTIGACIÓ 
D’ACCIDENT/INCIDENT 

 
 Veure annex 3.1 “Informe tècnic 
d’investigació d’accident/incident” 
 
 
4 DOCUMENTS PER A LA 

SEVA COMPLIMENTACIÓ 
 

4.1 LLIURAMENT D’EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
 Veure annex 4.1 “Lliurament d’equips de 
protecció individual” 
 
 
5 LLISTA DE CONTROL DE 

LA SEGURETAT DE 
L’OBRA 
 
Veure annex 5  “Llista de control de la 

seguretat de l’obra” 
 
 
6 OBLIGACIONS DE LES 

PARTS IMPLICADES 
 
 La propietat de l’obra abonarà al 
Contractista, prèvia certificació de la Direcció 
Facultativa de l’Obra, les partides incloses en el 
document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. 
Si s’implantessin elements de seguretat no 
inclosos en el pressupost, durant la realització de 
l’obra, aquests s’abonaran igualment en forma de 
preus contradictoris, prèvia certificació de la 
Direcció Facultativa. 
 La propietat vindrà obligada a abonar a la 
Direcció Facultativa, els honoraris en concepte 

d’implantació, control i valoració del Pla de 
Seguretat i Salut. 
 El Contractista té l’obligació de complir 
les directrius contingudes en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, a través del seu propi Pla de 
Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb 
els sistemes d’execució que el Contractista 
utilitzarà. El Pla de Seguretat i Salut comptarà 
amb l’aprovació de la Propietat, previ informe 
favorable del Coordinador de Seguretat i Salut, i 
la seva aprovació serà prèvia al començament de 
l’obra. 
 El Contractista complirà les estipulacions 
preventives del Pla de Seguretat i Salut, responent 
solidàriament dels danys que es derivin de la seva 
infracció per la seva part o dels possibles 
Subcontractistes i empleats. 
 La Direcció Facultativa i el Coordinador 
de Seguretat i Salut consideraran aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, com a part integrant de 
l’execució de l’obra, corresponent-li a aquest 
últim el control i supervisió de l’execució del Pla 
de Seguretat i Salut, autoritzant prèviament 
qualsevol modificació d’aquest, deixant 
constància en el Llibre d’Incidències. 
 Periòdicament, segons el que es pacti, es 
realitzaran les pertinents certificacions del 
Pressupost de Seguretat. 
 
 
7 ASSEGURANCES DE 

RESPONSABILITAT CIVIL 
 

 Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics 
responsables disposin de cobertura en matèria de 
responsabilitat civil professional. Tanmateix, el 
Contractista haurà de disposar de cobertura de 
responsabilitat civil en l’exercici de la seva 
activitat industrial, cobrint el risc inherent a la 
seva activitat com a constructor pels danys a 
tercers dels que pugui resultar responsabilitat 
civil extracontractual al seu càrrec, pels fets 
nascuts de culpa o negligència, imputables a ell o 
a les persones de les que ha de respondre. S’entén 
per aquesta responsabilitat civil ha de quedar 
ampliada al camp de la responsabilitat civil 
patronal. 
 
 

8 NORMES PER A LA 
CERTIFICACIÓ DELS 
ELEMENTS DE 
SEGURETAT 
 
Una vegada al mes, s’estendrà la valoració 

de les partides que, en matèria de Seguretat i 
Salut, s’haguessin realitzat en l’obra. La valoració 
es farà conformement el Pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut. Aquesta valoració serà visada i 
aprovada per la Direcció Facultativa i sense 
aquest requisit no podrà ser abonada per la 
propietat. 
 L’abonament de les certificacions 
exposades en el paràgraf anterior es farà 
conformement el que estipuli el Contracte 
d’Obra. 
 Es valoraran sols les partides que 
intervinguin com a mesures de Seguretat i Salut, 
fent omissió dels mitjans auxiliar, sense els quals 
l’obra no podria realitzar-se. 
 En cas d’executar en obra unitats no 
previstes en el present pressupost, se les definirà 
totalment y correctament i se les adjudicarà un 
preu corresponent procedint-se per al seu 
abonament tal com s’hi indica en el punt 7 
d’aquest Plec de Condicions. 

  
 

9 CÀLCUL D’ÍNDEXS 
D’ACCIDENTS 
 
El Contractista, seguint les recomanacions 

de SEOPAN, es calcularan els següents índexs: 
Incidència, Freqüència, Gravetat. 
 Per això es fa ús d’un full “Informe 
mensual de recollida de dades”, amb les quals 
s’elaborarà els índexs abans esmentats. 
 
 
10 FORMACIÓ I 

INFORMACIÓ ALS 
TREBALLADORS 

 
 La formació del treballador present en 
l’obra es farà a través de xerrades de seguretat 
complementades amb mitjans audiovisuals, amb 
la finalitat primordial que coneguin els riscos 

inherents als treballs que hauran de realitzar i les 
mesures de seguretat per anul·lar o neutralitzar 
els esmentats riscos. 
 Aquestes xerrades s’organitzaran amb el 
recolzament dels respectius Serveis de Prevenció 
de l’empresa i de la Mutua d’Accidents de 
Treball.   
 
 
11 INSTAL·LACIONS 

D’HIGIENE I BENESTAR 
 

En base a allò establert en el R.D. 1627/97 
de 25 d’octubre, Annex IV Article 15, s’estableix 
que: 
 
- Quan els treballadors tinguin de portar 

roba especial de treball, hauran de tenir a 
la seva disposició vestidors adients, els 
quals disposaran de dimensions suficients 
i seients i instal·lacions que permetin a 
cada treballador posar a assecar, si fos 
necessari, la seva roba de treball. 

- Quan les circumstàncies ho exigeixi, la 
roba de treball s’haurà de poder guardar 
separadament de la roba de carrer i dels 
efectes personals. 

- Quan els vestidors no seran necessaris, 
cada treballador haurà de poder disposar 
d’un espai per a col·locar la seva roba i els 
seus efectes personals sota clau. 

- Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho 
requereixi, s’haurà de posar a disposició 
dels treballadors dutxes apropiades i en 
nombre i dimensions suficients, disposant 
d’aigua corrent, calenta i freda. 

- Quan les dutxes no fossin necessàries, hi 
haurà d’haver lavabos suficients i adients 
amb aigua corrent, calenta si fos 
necessari, a prop dels llocs de treball i dels 
vestidors. 

- Els locals de descans, vestidors, dutxes, 
lavabos i locals equipats amb wc hauran 
d’estar en les proximitats dels llocs de 
treball. 

- Els vestidors, dutxes, lavabos i wc estaran 
separats per homes i dones, o haurà de 
preveure’s o la seva utilització per separat.   
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Barcelona, abril 2014 
 
Autor (Estudi Seguretat i Salut) 
 
 
 
Sr. Joaquim Ventura i Torres 
Eng. Camins, Canals i Ports 
Núm. Col·legiat: 9.804  
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ANNEXOS 
 
3.1 INFORME TÈCNIC D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENT/INCIDENT 
 

 

 
 
4.1 LLIURAMENT D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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5 LLISTA DE CONTROL DE LA SEGURETAT DE L’OBRA 
 

 



1.2.8.4  PRESSUPOST 
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4 PRESSUPOST 
 
4.1 AMIDAMENTS    

 
Està inclòs dins els Amidaments del 

projecte dins del capítol 6. 
 

4.2 QUADRE DE PREUS NÚM. 1    
 

Està inclòs dins els Quadre de Preus 
Núm. 1 del projecte dins del capítol 6. 
 
4.3 QUADRE DE PREUS NÚM. 2    
 

Està inclòs dins els Quadre de Preus 
Núm. 2 del projecte dins del capítol 6. 
 
4.4 PRESSUPOST PARCIAL    
 

Està inclòs dins els Pressupostos Parcials 
del projecte dins del capítol 6. 
 
4.5 PRESSUPOST GENERAL    
 

Està inclòs dins el Pressupost General del 
projecte dins del capítol 6. 

 
 

Barcelona, abril de 2014 
 
 
Autor  de l’Estudi Seguretat i Salut 
 
 
 
Sr. Joaquim Ventura i Torres 
Eng. Camins, Canals i Ports 
Núm. Col·legiat: 9804 
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MEMÒRIA 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, pel que es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest s’aplica al PROJECTE 
EXECUTIU DE MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER ALS VIANANTS A LA CARRETERA 
BV-2041 AL SEU PAS PER LA ROTONDA CAL VIDU FASE III AL TERME MUNICIPAL DE 
BEGUES. 
 

La AMB, o si és el cas l’entitat que contracti les obres, serà el productor de residus i, per tant, haurà de 

vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la 

reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 

l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

 

2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre 

‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ’‘, 

l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició ha de formar part del Projecte d'Execució 

de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures  i procediments per la gestió 

dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 

 

Memòria:  Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l’obra amb la seva 

avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus 

en obra; i les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus 

generats en obra.  

 

Plec:  Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables, del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, emmagatzematge, separació i altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

 

Plànols:  Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i zones d’aplec, 

a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  

 

Amidaments:  Totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 

projectats. 

 

Pressupost:  Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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3. DADES GENERALS 

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008 i art. 3 Llei 10/1998) 

 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 

construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció 

o obligació de despendre. 

 Residu especial: tot aquell residu que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereix un tractament específic i un control periòdic, i que està inclòs dins l'àmbit d'aplicació 

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 Residu inert: 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 que 

pot entrar en contacte de forma que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la 

salut humana. La  lixiviació 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 la qualitat 

de les aigües superficials o subterrànies. 

 Residu no especial:  tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i demolició (promotor):  

 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició. En les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de 

residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 

demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

 

Posseïdor de residus de construcció i demolició (constructor):   

 

 La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de construcció i demolició i no 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física 

o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 

treballadors per compte aliè. 

4.2   Àmbit d’aplicació 
 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta a tots els residus de construcció i demolició 

definits a l’art. 2, llevat de: 

o Les terres i pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en altra distinta, sempre 

que pugui acreditar-se el seu destí a reutilització (art. 3a). 

2.  Als residus que es generin en obres de construcció o demolició i estiguin regulats per legislació 

específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i demolició, els hi 

serà d’aplicació aquest reial decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

4.3   Obligacions del productor de residus de construcció i demolició 
 

 Les obligacions del productor de residus de construcció i demolició estan definides en el 

DOCUMENT Nº 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4   Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició 
 

 Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició estan definides en el 

DOCUMENT Nº 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el projecte per tal de prevenir la generació de residus de 

construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir la seva producció, s’indiquen a la taula 

següent: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 

mateix emplaçament. 
  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 

generar residus. 
  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat 

de material a emprar. 
  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 

 
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 

aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el 

Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 

 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 

realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 
  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   

8 S’ha tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny   
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

 unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé 

preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 

finalitzada la seva vida útil). 

Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 

- Solucions de parquet flotant front l’encolat. 

- Solucions de façanes industrialitzades. 

- Solucions d’estructures industrialitzades. 

- Solucions de paviments continus. 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com són pneumàtics fora d’ús, 

llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’ha planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) 

en un punt on l’efecte sigui mínim.  
  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.   

12 S’ha gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 

contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 
  

13 S’ha estudiat la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra a efectes del seu futur 

reaprofitament i tractament. 
  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne el impacte (betums, 

emulsions, aerosols, fibrociments, CFC’s,...) 
  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 

sacs, etc.) 
  

18 ... (Altres bones pràctiques)   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. 

Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 

 

5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 

 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 

determinat mitjançant regles lògiques. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 

105/2008, es mostra a la següent taula: 

 

  
TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Inerts o mescles de formigó, maons, 

teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses 

(170107) 

- - 

Formigó (170101)  53,084 23,593 

Teules i materials ceràmics (170103) - - 

Fusta (170201) - - 

Vidre (170202) - - 

Plàstic (170203) - - 

Material bituminós inert (170302) 11,152 7,535 

Metalls barrejats (170407) - - 

Envasos de paper i cartró (150101) - - 

No especials (170904) - - 

Especials* (170903) - - 

Terra i pedres que no contenen 

substàncies perilloses (170504) 
146,258 91,411 

 
 

6.2 Inventari de residus Especials 

 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels residus Especials 

que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, reparació o reforma, s’ha 

d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ 

La següent taula llista els residus Especials generats a les activitats de nova construcció. 

 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ 

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 

LER 
S’Utilitzen? 

  Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X  

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, 

vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101* X  

RESIDUS DE LA FFDU Y DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS    

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses 
080117*  X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 
080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ 
(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 070103* / 
070403*/070404* 

X  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 

D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 080409* X  
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perilloses 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CATXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X  

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903* X  

- Altres residus de construcció i demolició (inclusos els residus mesclats) que contenen 

substàncies perilloses 
170903* X  

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121* X  

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els residus Especials generats a les activitats 

d’enderroc.  
 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment 

ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant 
projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d'amiant es en funció de la quantitat de fibres 

que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos 

pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

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

-  La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

-  La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de 

residus dintre de l’obra: 

 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 

tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els següents materials superen les fraccions indicades a continuació 

(segons RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T  

 Metall: 2 T  

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T             

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 

Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 

etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 

ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) 
codi LER 

S'ha 

detectat? 
Quantitat 

   Sí  
No 
 

T m3 
 

u. 

TERRES CONTAMINADES       

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 

contaminades) 
170503*  X    

AMIANT (5)       

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*  X    

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, 

caretes, etc.) 
170605*  X    

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*  X    

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*  X    

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*  X    

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211*  X    

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X     

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*  X    

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies 

perilloses (detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 

adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi CER 

dependrà del 

tipus de residu) 
X   1  

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen substàncies perilloses 
170903*  X    
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inerts Ceràmica  contenidor per altres Inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall       contenidor per fusta   

 contenidor per plàstic   contenidor per paper i cartró 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 

tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 

petris inerts en la 

pròpia obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 

emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 

serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus No 

Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 

una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) 
Ferralla (LER 

170407) 

Paper i cartró 

(LER 150101) 

Plàstic (LER 

170203) 

Cables 

elèctrics (LER 

170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 

residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 

Inflamable 

E:Explosiu 

    
N: Perillós pel medi 

ambient 
O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus segons  

tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

 

 Dipòsit  210,494 122.539 

E.921.06 

Dipòsit controlat del 

Papiol (Pedrera 

Silva)  

 

E.657.99 
Dipòsit controlat 

d’Olèrdola 
 

 

 

Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall       

  Reciclatge de fusta       

  Reciclatge de plàstic       

  Reciclatge paper-cartó       

  Reciclatge altres       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 
 Instal·lació de gestió de  

residus especials  

     

     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
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8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitador, en el DOCUMENT Nº 3 PLEC DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de 

requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE 

RESIDUS 

En el DOCUMENT Nº 2 PLÀNOLS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol 

d’emplaçament i un altre de la planta de l’obra, a on s’especifica la ubicació proposada de les 

instal·lacions previstes per a la separació, classificació, emmagatzematge, manipulació i d’altres 

operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte 

de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció 

facultativa. 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el DOCUMENT Nº 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió 

de Residus s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos 

en el PLEC DE CONDICIONS DEL PROJECTE, document contractual. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a 

l’import d’execució material que figura al capítol 7 del Pressupost Parcial del Projecte.   En el 

Document Nº 4 Pressupost del Projecte s’ha inclòs els amidaments i abonaments estimats per la gestió 

dels residus previstos per aquesta obra. 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i 

demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document nº4, en capítol 

independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, , i segons es detalla 

a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en la externa les partides que representen un percentatge 

substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La 

resta està considerada inclosa dins dels preus unitaris del projecte. 

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 

Barcelona, abril 2014  

 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició 

 

Joaquim Ventura i Torres 

Enginyer de camins, canals i port 

Núm. col·legiat: 9804 



1.2.9.2  PLÀNOLS 















1.2.9.3  PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 
 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de 
Cervelló, per la redacció del Projecte executiu de millora de la permeabilitat per als vianants a la 
carretera BV-2041 al se upas per la rotonda Cal Vidu Fase II al terme municipal de Begues. 

1.2 Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i 
de la seva materialització en obra. 
 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el 
tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per 
tant, que haurà d’incorporar: 

 
- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de Control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel Promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 

contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 

 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 
 
1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 

treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives 

als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels 
                                                 
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

factors ambientals al treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i 
demolició. 

2.1  Productor de residus de construcció i demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat Promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 
demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i demolició 
segons l’article 4 del R.D. 105/2008: 

1.  Apart dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà complir 
amb les següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, que contindrà com a mínim:  

1er  Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n  Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3er  Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  

4rt  Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 
posseïdor de residus, de la obligació establerta a l’apartat 5 de l’article 5.  

5è  Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu 
cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. Posteriorment, 
aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus 
sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è  Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l’obra.  

7è  Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent.  
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b)  En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que deuran ser inclosos a l’estudi de gestió a que es refereix la lletra a) de 
l’apartat 1, així com preveure la seva retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb 
altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  

c)  Disposar de la documentació que acredita que els residus de construcció i demolició 
realment produïts en les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 
instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, en els 
termes recollits en aquest reial decret i, en particular, a l’estudi de gestió de residus de l’obra o en les 
seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural haurà de mantenir-se durant els 
cinc anys següents.  

d)  En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els 
termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financera equivalent 
que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de 
construcció i demolició de l’obra.  

2.  En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit projecte contindrà, al menys, els documents referents als subapartats 1er, 2n, 3er, 4rt i 7è 

de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

2.2 Posseïdor de residus de construcció i demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat Contractista: 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i que 
no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes 
i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 
105/2008. 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus 
haurà de complir amb les següents obligacions: 

1.  A més de les obligacions previstes a la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat de l’obra un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li pertoquen en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada 
aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra.  

2.  El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per sí 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a entregar-los a un 
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els 
residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de 
reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització.  

3.  L’entrega dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent, en el que figuri, al menys, la identificació del posseïdor i del productor, 
l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones 
o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats 
d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que 
la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí.  

Quan el gestor al que el posseïdor entregui els residus de construcció i demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document 
d’entrega haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al que es destinaran 
els residus.  

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció 
i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l’establert a l’article 33 de la Llei 10/98, de 
21 d’abril.  

4.  El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que 
impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

5.  Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de 
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel 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.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dintre de l’obra en que es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no 
resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació 
de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la 
instal·lació documentació acreditativa de que aquest ha complert, en el seu nom, la obligació recollida 
en el present apartat.  

6.  L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, 
de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada 
en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de la obligació 
de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7.  El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a entregar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
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residus a què es fa referència a l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada 
any natural durant els cinc anys següents.  

2.3 Gestor de residus de construcció i demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 10/1998, serà 
considerat Gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que composen 
la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos. 

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i demolició segons l’article 7 del 
R.D. 105/2008. 

A més de les recollides a la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions:  

a)  En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un 
registre en el que, como a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en 
metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del 
posseïdor i de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de 
gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels 
productes i residus resultants de la activitat.  

b)  Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural 
haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c)  Estendre al posseïdor o al gestor que li entregui residus de construcció i demolició, als termes 
recollits en aquest reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el 
productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor 
que duu a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, a 
més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va entregar els residus, els certificats de 
l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a que varen ser destinats els residus.  

d)  En el cas de que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i es separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
mesclats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats en que puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el 
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

2.4 Coordinador de Seguretat i Salut en obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Funcions del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra en matèria de Seguretat i Salut en 
la Gestió de Residus: 

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. 

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, derivades de l’activitat de la gestió de residus, 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, referides 
a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

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, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, 
per garantir que els Contractistes, i si n’hi ha, els Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, 
en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

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

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions de 
les fraccions dels residus en la pròpia obra, 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 la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipósit dels residus i deixalles. 

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

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 
fase de producció i gestió dels residus. 
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5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i 
separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el Coordinador de Seguretat i Salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de  
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els  apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, 
“21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació/condicionament de zones d’apilament”. 

2.5 Director d'Obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera Director d’Obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 
Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Promotor. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de valorització 
o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

3 REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del  Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en compte la 
legislació i normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitad, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
Contractista, no obstant, afegirà al següent llistat les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats. 

o LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

o LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

o LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. (Aplica als projectes d’edificació) 
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o Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (<<BOE>> 86, d’11-4-
2006). 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

a) Tots aquells continguts que facin  referència a la producció i gestió de residus: 

- DOCUMENT Nº 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per 
la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de Residus en 
tot allò que fa referència a la Gestió de Residus. 

 

4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document nº4, en capítol independent, tal i 
com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial 
pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’abonament íntegre  obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides, cas que sigui necessari.  
 

Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol 
de Gestió de Residus del Plec de Condicions del Projecte. 

4.2 Definició de les Activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament 

que es desprenen de cadascuna d’elles, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte. 

 
- Classificació de Residus. 

- Transport o Càrrega i Transport de residus d’excavació, construcció o demolició a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus. 

- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
- Trituració de residus no petris a l’obra. 

4.3 Certificació del pressupost del Pla de Gestió de Residus  
 

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost d’Execució 
Material del Projecte amb els seus corresponent preus unitaris, i s’abonarà amb les certificacions 
mensuals, d’acord amb les partides, amidaments i Quadre de Preus del projecte sense perjudici del que 
indiqui el Contracte d’Obra.  
 

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra. 

 
Barcelona,  abril 2014 

 
L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 
 
 

Joaquim Ventura i Torres 
Enginyer de camins, canals i ports 
Núm. col·legiat: 9804 
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4 PRESSUPOST 
 
4.1 AMIDAMENTS    

 
Està inclòs dins els Amidaments del 

projecte dins del capítol 5. 
 

4.2 QUADRE DE PREUS NÚM. 1    
 

Està inclòs dins els Quadre de Preus 
Núm. 1 del projecte dins del capítol 5. 
 
4.3 QUADRE DE PREUS NÚM. 2    
 

Està inclòs dins els Quadre de Preus 
Núm. 2 del projecte dins del capítol 5. 
 
4.4 PRESSUPOST PARCIAL    
 

Està inclòs dins els Pressupostos Parcials 
del projecte dins del capítol 5. 
 
4.5 PRESSUPOST GENERAL    
 

Està inclòs dins el Pressupost General del 
projecte dins del capítol 5. 

 
 

Barcelona, abril de 2014 
 
 
Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 
 
 
 
Sr. Joaquim Ventura i Torres 
Eng. Camins, Canals i Ports 
Núm. Col·legiat: 9804 
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1. DADES GENERALS 
 

A) 1.1.  CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 

El present Projecte no té una Declaració d’Impacte Ambiental prèvia, per la qual cosa es 

redacta el present Annex. 

 

B) 1.2.  DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 
 

L’actuació proposada al Projecte consisteix, bàsicament, en el següent: 

- Arranjament de l’itinerari de vianants al costat del voral 
- Passera de vianants al pontó existent 

 

Les activitats d’obra més importants són: 

 

• Replanteig. 

• Treballs preliminars i demolicions. 

• Moviment de terres 

• Estructura passera 

• Enllumenat 

• Ferm  

• Seguretat i Salut. 

 

C) 1.3.  FACTORS AMBIENTALS DE L’ENTORN 
 

1.3.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA  
 

L’obra és ubicada al límit del casc urbà de Begues 

 

1.3.2 ACTIVITAT ECONÒMICA  
 

Es tracta d’un municipi de la conurbació de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

1.3.3 CONSIDERACIONS AMBIENTALS PRÈVIES  
 

L’àmbit del present Projecte té, actualment, les següents característiques, des del punt de vista 

ambiental: 

 

- Arbrat: és l’autòcton 

- Matèria vegetal ( diferent de l’arbrat ): no existeix cap de significativa. Hi ha sotabosc. 

- Espècies animals: no hi ha d’afectades donat que l’àmbit és urbà. 

- Rics d’incendis: els habituals d’una zona de casc urbà. 

- Nivell freàtic: profund. No es creu en possibles contaminacions o variacions en dit nivell. 

- Cursos d’aigua: hi ha la riera de Begues que no s’afecta 

- Contaminació acústica: Al ser obra en cas urbà es consideren unes mesures correctores per tal que 

els nivells sonors durant les obres siguin a nivells acceptables ( utilització de grups electrògens 

amb silenciadors, etc ). 

- Contaminació per pols: per les mateixes raons que al punt anterior es consideren mesures 

correctores per reduir la contaminació per pols (regs freqüents). 

- El moviment de terres és mitjà i totes les terres excavades es preveu portar-les a l’abocador. 

- Envers els enderrocs creiem que tindran que anar a abocador donat que, en la seva major part 

provenen de demolicions d’elements superficials on la part de terra ( fins ) serà important i, per 

tant, no aptes per fabricar productes amb matxucadora. 
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- Tots els materials considerats a Projecte són normalitzats per les diferents normatives, minimitzant 

l’impacte ambiental dels mateixos. 

- S’ha previst, tant a l’Annex 8. Estudi de Seguretat i Salut com a l’Annex 9. Estudi de Gestió de 

Residus, la recollida selectiva i el reciclatge dels residus perillosos i inerts ( aerosols, pintures, 

paper, plàstic, etc ). 

- Des del punt de vista visual s’ha intentat minimitzar l’impacte de les obres, adaptant el sosteniment 

del Projecte al terreny existent, en la mesura del possible. 

- S’han previst punts de neteja de les cubes de formigó ( veure Annex 8. Estudi de Seguretat i Salut 

). 

- També s’han previst les mesures oportunes per evitar abocaments d’olis, gasolines, etc ( veure 

Annex 8. Estudi de Seguretat i Salut ). 

- Per tal de reduir l’impacte fora de l’àmbit de les obres s’ha previst un tancament perimetral 

provisional mentre durin les mateixes. 

 

A) 1.4. PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 

A continuació s’adjunta un plànol de situació de les actuacions. 
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B) 2.1.  TAULA D’IDENTIFICACIÓ DE LES DADES DE PARTIDA 
 

NÚM. DOCUMENTS 
PRESCRIPCIONS DEL 

PROJECTE 

INTEGRACIÓ DE LA 

PRESCRIPCIÓ 

1 

Plec per a la 

redacció de projectes 

de no edificació de 

l’AMB 

Redacció d’un Annex 

d’Aspectes Ambientals i 

altre de Gestió de 

Residus 

S’han redactat dos Annexes: 

Annex 10. Aspectes 

Ambientals i Annex 9. 

Estudi de Gestió de Residus, 

seguint el Plec proporcionat 

per la AMB 

2 

Llistat de 

consideracions 

ambientals en 

projectes de no 

edificació ( FM 

730.02.07 ) de 

l’AMB 

Omplir el formulari FM 

730.02.07 per tal 

d’identificar les 

principals consideracions 

ambientals 

S’ha inclòs el formulari FM 

730.02.07 dins el present 

Annex 10. Aspectes 

Ambientals 

3 --- 
Indicacions dels tècnics 

de l’AMB 

S’han incorporat a la 

redacció del Projecte 

 

C) 2.2.  LLISTAT DE LES CONSIDERACIONS AMBIENTALS 
 

FLORA I FAUNA 
  D/X Valoració Aplica

1.1 
Identificar, enumerar i conservar les comunitats vegetals 
afectades, protegides (PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, xarxa 
natura 2000, etc.) i no protegides que puguin afectar-se. 

D 0  

1.2 Identificar, enumerar i conservar les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. D 0  

1.3 Mantenir la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. D 0  

1.4 

Ordenar l’àmbit d’actuació tenint en compte els 
ecosistemes existents (hàbitats, zones de preferència, 
biodiversitat d’espais, etc.): minimitzar la destrucció 
vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigües 
subterrànies i superficials, revegetar amb espècies 
vegetals autòctones, etc. 

D 1  

1.5 Minimitzar l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures  i de les activitats i instal·lacions associades D 2  

(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 

1.6 Planificar els accessos a l’obra reduint la zona a 
desforestar i les molèsties a la fauna. D 0  

1.7 

 
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada 
per l’obra. 
 

X 0  

1.8 
Risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un 
municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 
64/1995 de 7 de març.  

D/X 0  

HIDROLOGIA 
  D/X Valoració Aplica

2.1 

Inventariar, enumerar i preservar els sistemes aquàtics 
superficials afectats protegits i no protegits. (Mantenir les 
condicions del flux, cicles de sedimentació - erosió, 
drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de qualitat) 

D 0  

2.2 

Inventariar, enumerar i protegir els sistemes aquàtics 
subterranis afectats, protegits i no protegits. Preveure 
fluctuacions extraordinàries com a conseqüència de 
l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, modificacions de 
fluxes, variació de la permeabilitat del terreny, etc.).  

D 0  

2.3 

Inventariar i preservar els sistemes aquàtics superficials o 
subterranis. Evitar canvis en la qualitat, quantitat i 
drenatge de les aigües durant la construcció i durant l’ús 
(contaminació, disminució de cabals, infiltracions, etc.). 
Avaluar l’augment del risc d’inundació. 

D 0  

2.4 

Analitzar les possibles fonts de subministrament d’aigua 
pel reg (del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, 
reutilització d’aigua depurada provinent d’estacions 
depuradores de residuals). 

D 0  

2.5 Considerar plantacions amb espècies vegetals que 
minimitzin el consum d’aigua.. D 0  

2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la 
retenció d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans 
d’anar a la xarxa de clavegueram. 

D 1  

2.7 Minimitzar les àrees a pavimentar amb materials d’alt grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable. D 1  

2.8 
No contaminar l’aigua dels rius i/o aqüífers durant 
l’execució de l’obra (creuament de rius i rieres, treballs a 
la llera, etc.). 

X 1  

2.9 
Evitar la contaminació de les aigües superficials i 
subterrànies ( olis, formigons, pintures, desencofrants, 
etc.). 

X 2  

2.10 Avaluar i minimitzar el consum d’aigua de les diferents 
unitats d’obra. X 2  

2.11 Garantir el drenatge de l’aigua D/X 2  

SÒL I SUBSÒL 
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  D/X Valoració Aplica

3.1 Analitzar la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. D 0  

3.2 

 
Preservar les propietats físiques del sòl: minimitzar les 
àrees a pavimentar, eliminar la traça antiga, prevenir 
l’erosió, preveure espais verds, etc. 
Quan escaigui, minimitzar l’ocupació a les zones litorals 
per a garantir la regeneració de les platges i la dinàmica de 
sedimentació i erosió. 
 

D 0  

3.3 

 
Avaluar l’activitat de moviment de terres: sobrants i 
préstecs. Suggerir els destins de les terres sobrants i els 
punts d’obtenció de préstec tenint en compte la distància a 
l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials 
d’obres properes. 
 

D/X 3 D/X 

3.4 
Minimitzar el canvi en l’orografia del terreny (tècniques 
d’execució que no variïn la composició física del terreny, 
solucions que integrin l’obra en l’entorn, etc.). 

D 0 D 

3.5 
Mantenir la connectivitat dels camins “catalogats” que es 
poden interceptar (senders, vies pecuàries i camins de 
transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 0  

3.6 Estudiar la qualitat i composició del terreny on se situarà 
l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i tractament. D/X 0 D/X 

3.7 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant 
l'esbrossada, per a la revegetació posterior. (Aprofitament 
de la capa de terra vegetal). 

D/X 0 D/X 

3.8 Programar els volums excavats per minimitzar els 
sobrants de terra. X 3 X 

3.9 Controlar que es segueixen les bones pràctiques 
ambientals en la neteja de canaletes de cubes de formigó. X 3 X 

3.10 
Planificar les  activitats complementàries en punts on 
l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de terra, 
accessos, dipòsits de materials. 

X 3 X 

3.11 
Minimitzar l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per 
l’obra i les obres complementàries, sobretot en zones que 
s'han desforestat.  

X 0  

3.12 
No alterar la qualitat i la composició del sòl per 
abocaments incontrolats de formigoneres, olis, greixos, 
gas-oils i altres residus de l’obra. 

X 3 X 

3.13 Fer ús de lavabos químics  quan no es puguin connectar 
amb la xarxa de clavegueram. X 3 X 

3.14 Vetllar per la gestió adequada de préstecs i abocadors. X 3 X 

3.15 Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials a 
l’obra. X 3 X 

ATMOSFERA 
  D/X Valoració Aplica

4.1 Analitzar l’impacte sobre l’atmosfera: impacte acústic 
durant l’explotació. D 0  

4.2 Analitzar l’impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al 
dissenyar les “lluminàries”  D 2  

4.3 

 
Cas d’haver línies elèctriques aèries analitzar les possibles 
afectacions electromagnètiques que suposen. 
 

D 0  

4.4 

 
En cas d’enderrocs, preveure i reduir la generació de pols i 
les projeccions. 
 

X 3 X 

4.5 

 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques 
evaporades en emulsions, betums, projeccions de 
poliuretà, etc. 
 

X 3 X 

4.6 

 
Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de 
terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot 
arrossegar). 
 

X 3 X 

4.7 

 
Risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un 
municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 
64/1995 de 7 de març. 
  

D/X 0  

MATERIALS 
  D/X Valoració Aplica

5.1 

 
Dissenyar pensant en la reutilització i reciclatge dels 
materials utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no 
contradiguin la normativa tècnica constructiva (aglomerat, 
terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en la de -
construcció. 

D/X 3 D/X 

5.2 

 
Fomentar l’ús de materials que disposin de distintiu de 
garantia de qualitat ambiental o similar. 
 

D 2  

5.3 

Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o 
facilitin el manteniment. Utilitzar materials de llarga 
durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra 
contemplada pel projecte.  

D 2  
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5.4 

 
Utilitzar components que incorporin algun material 
reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, 
cendres, reutilització de runes de la pròpia obra, etc. 

D 3 D 

5.5 

 
Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 
aerosols, fibrociments, CFC's,...). 
 

D 2  

5.6 
 
Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. 
 

D 2  

5.7 

 
Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual):  tipologies 
estructurals, materials, excavacions i  terraplens, reblerts, 
etc. 
 

D 2  

RESIDUS 
  D/X Valoració Aplica

6.1 Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions 
constructives escollides. D 3 D 

6.2 Matxucar materials petris de l’obra per a ser reutilitzats. D/X 3 D/X 

6.3 Reutilitzar els materials generats en el fresat dels ferms de 
l’obra. D/X 3 D/X 

6.4 Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació 
vigent i la distància a l’obra. D/X 3 D/X 

6.5 Quan existeixen enderrocs, elaborar un pla d’enderrocs 
orientat a la màxima segregació dels residus generats D/X 3 D/X 

6.6 Reutilitzar a l’obra, materials/residus provinents d’altres 
activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. D/X 2  

6.7 Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no 
especials. X 3 X 

6.8 

 
Fer un pla de gestió de residus d’execució, quantificant els 
residus que es generaran, les operacions de triatge o 
recollida selectiva, la reutilització en obra, i els gestors 
que rebran les diferents fraccions singulars 
 

D/X 3 D/X 

ENERGIA 
  D/X Valoració Aplica

7.1 
Afavorir la minimització del consum energètic, utilitzant 
materials de baix consum i promovent l’ús d’energies 
renovables. 

D 2  

7.2 

 
Fer un seguiment, una programació i una avaluació de les 
tasques per tal de minimitzar els consums energètics. 
 

X 2  

     

POBLACIÓ 
  D/X Valoració Aplica

8.1 
Identificar i protegir els punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimitzar-ne 
l’impacte. 

D 2  

8.2 
Identificar i minimitzar les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte 
visual, mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D 2  

8.3 Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors 
produïts per l'obra. X 3 X 

8.4 Mantenir canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. X 2  

8.5 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 3 X 

8.6 Tenir cura de no embrutar a l'entorn de l'obra (residus, 
sobrants, rodes de camions,...). X 2  

8.7 Mantenir les condicions de seguretat prevenint 
l’accidentalitat per increment dels transports. X 2  

1.8 
Risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un 
municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 
64/1995 de 7 de març.  

D/X 1  

PAISATGE 
  D/X Valoració Aplica

9.1 Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva 
execució. X 2  

9.2 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 2  
 
 

D) 2.3.  INTEGRACIÓ DE LES CONSIDERACIONS AMBIENTALS 
 

FLORA I FAUNA 
   

1.1 

Identificar, enumerar i conservar les 
comunitats vegetals afectades, protegides 
(PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, xarxa natura 
2000, etc.) i no protegides que puguin 

afectar-se. 

No hi ha cap zona protegida dins 
l’àmbit de les obres.  

1.2 
Identificar, enumerar i conservar les 

comunitats animals afectades, protegides i 
no protegides. 

No hi ha cap zona protegida dins 
l’àmbit de les obres. 

1.3 
Mantenir la connectivitat entre els hàbitats 

afectats per la infraestructura. Fer que 
l’obra sigui permeable a la fauna. 

No és d’aplicació donat que no hi ha 
espècies animals afectades 

1.4 

Ordenar l’àmbit d’actuació tenint en 
compte els ecosistemes existents (hàbitats, 
zones de preferència, biodiversitat d’espais, 
etc.): minimitzar la destrucció vegetal, les 

zones pavimentades, les afectacions a 

No s’afecta 
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aigües subterrànies i superficials, revegetar 
amb espècies vegetals autòctones, etc. 

1.5 

Minimitzar l'impacte dels sistemes 
constructius de les estructures  i de les 

activitats i instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, 

etc.). 

Al projecte s’ha minimitzat l’impacte 
dels sistemes constructius: 
- L’enllumenat públic s’ha 
dissenyat seguint les normatives 

actuals envers contaminació 
lumínica. 

1.6 Planificar els accessos a l’obra reduint la 
zona a desforestar i les molèsties a la fauna. No procedeix 

1.7 

 
Disminuir la presència antròpica fora de la 

zona afectada per l’obra. 
 

No procedeix 

1.8 

Risc d’incendi. Situació propera a una zona 
forestal d’un municipi declarat d’alt risc 

d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 
de març. 

No procedeix 

HIDROLOGIA 
   

2.1 

Inventariar, enumerar i preservar els 
sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Mantenir les 
condicions del flux, cicles de sedimentació 
- erosió, drenatge superficial, cabals 
ecològics, índexs de qualitat) 

No hi ha sistemes aquàtics superficials 
afectats. 

2.2 

Inventariar, enumerar i protegir els 
sistemes aquàtics subterranis afectats, 
protegits i no protegits. Preveure 
fluctuacions extraordinàries com a 
conseqüència de l’execució de l’obra 
(ruptura d’aqüífers, modificacions de 
fluxes, variació de la permeabilitat del 
terreny, etc.).  

El nivell freàtic queda en tot moment 
molt per sota de l’excavació més 
profunda dissenyada al Projecte. 

2.3 

Inventariar i preservar els sistemes aquàtics 
superficials o subterranis. Evitar canvis en 
la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües 
durant la construcció i durant l’ús 
(contaminació, disminució de cabals, 
infiltracions, etc.). Avaluar l’augment del 
risc d’inundació. 

El drenatge general de l’àmbit de les 
obres es fa mitjançant drenatge 

superficial  

2.4 

Analitzar les possibles fonts de 
subministrament d’aigua pel reg (del 
freàtic, reutilització d’aigua de pluges, 
reutilització d’aigua depurada provinent 
d’estacions depuradores de residuals). 

No hi ha enjardinament 

2.5 Considerar plantacions amb espècies 
vegetals que minimitzin el consum No hi ha enjardinament 

d’aigua.. 

2.6 

Disseny de zones verdes de manera que es 
faciliti la retenció d’aigües pluvials i la 
laminació d’aquestes abans d’anar a la 
xarxa de clavegueram. 

No procedeix a la zona on som 

2.7 
Minimitzar les àrees a pavimentar amb 
materials d’alt grau de permeabilitat per tal 
de mantenir un sol permeable. 

No procedeix a la zona on som 

2.8 
No contaminar l’aigua dels rius i/o aqüífers 
durant l’execució de l’obra (creuament de 
rius i rieres, treballs a la llera, etc.). 

No procedeix a la zona on som 

2.9 
Evitar la contaminació de les aigües 
superficials i subterrànies ( olis, formigons, 
pintures, desencofrants, etc.). 

Dins l’Annex 8. Estudi de Seguretat i 
Salut es descriuen les mesures a 

prendre per tal d’evitar abocaments 
accidentals  d’olis, etc. 

2.10 Avaluar i minimitzar el consum d’aigua de 
les diferents unitats d’obra. 

Les unitats d’obra dissenyades 
consumeixen el mínim d’aigua 

possible. 

2.11 Garantir el drenatge de l’aigua En tot moment és garantit el drenatge 
de les obres. 

SÒL I SUBSÒL 
   

3.1 
Analitzar la possible presència de restes 
arqueològiques i paleontològiques a la 
zona. 

No hi ha cap resta a la zona 

3.2 

 
Preservar les propietats físiques del sòl: 
minimitzar les àrees a pavimentar, eliminar 
la traça antiga, prevenir l’erosió, preveure 
espais verds, etc. 
Quan escaigui, minimitzar l’ocupació a les 
zones litorals per a garantir la regeneració 
de les platges i la dinàmica de sedimentació 
i erosió. 
 

El projecte és ampliació voral vial 
existent 

3.3 

 
Avaluar l’activitat de moviment de terres: 
sobrants i préstecs. Suggerir els destins de 
les terres sobrants i els punts d’obtenció de 
préstec tenint en compte la distància a 
l’obra i contemplant la possibilitat 
d’aprofitar materials d’obres properes. 
 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

3.4 

Minimitzar el canvi en l’orografia del 
terreny (tècniques d’execució que no variïn 
la composició física del terreny, solucions 
que integrin l’obra en l’entorn, etc.). 

La rasant s’ajusta molt a les cotes 
existent 
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3.5 

Mantenir la connectivitat dels camins 
“catalogats” que es poden interceptar 
(senders, vies pecuàries i camins de 
transhumància, carrils bici, vies verdes, 
etc.). 

No hi ha camins catalogats 

3.6 
Estudiar la qualitat i composició del terreny 
on se situarà l’obra als efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

3.7 

Reservar la primera capa de sòl superficial, 
durant l'esbrossada, per a la revegetació 
posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal). 

La superfície actual no és aprofitable 
per la qual cosa s’ha previst portar 

l’esbrossada a abocador. 

3.8 Programar els volums excavats per 
minimitzar els sobrants de terra. 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

3.9 
Controlar que es segueixen les bones 
pràctiques ambientals en la neteja de 
canaletes de cubes de formigó. 

L’Annex 8. Estudi de Seguretat i Salut 
descriu el sistema a utilitzar per la 

neteja de les cubes de formigó 

3.10 

Planificar les  activitats complementàries 
en punts on l’impacte ambiental sigui 
mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits 
de materials. 

L’Annex 8. Estudi de Seguretat i Salut 
defineix les zones d’aplec dels 

materials i l’Annex 9. Estudi de Gestió 
de residus avalua els volums dels 

residus, la seva classificació i 
destinació. 

3.11 

Minimitzar l’erosió i rehabilitar l’alteració 
produïda per l’obra i les obres 
complementàries, sobretot en zones que 
s'han desforestat.  

La zona és urbana, té poques masses 
forestals 

3.12 

No alterar la qualitat i la composició del sòl 
per abocaments incontrolats de 
formigoneres, olis, greixos, gas-oils i altres 
residus de l’obra. 

Els Annexes 8. Estudi de Seguretat i 
Salut i 9. Estudi de Gestió de residus 
defineixen les actuacions a fer per tal 

d’evitar abocaments incontrolats. 

3.13 
Fer ús de lavabos químics  quan no es 
puguin connectar amb la xarxa de 
clavegueram. 

Previst a l’Annex 8. Estudi de 
Seguretat i Salut 

3.14 Vetllar per la gestió dequada de préstecs i 
abocadors. 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

3.15 Fomentar la reutilització i el reciclatge de 
materials a l’obra. 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

ATMOSFERA 
   

4.1 Analitzar l’impacte sobre l’atmosfera: 
impacte acústic durant l’explotació. 

Les mesures de reducció de l’impacte 
acústic s’analitzen a l’Annex  8. Estudi 

de Seguretat i Salut 

4.2 
Analitzar l’impacte sobre l’atmosfera: 
impacte lumínic al dissenyar les 
“lluminàries”  

S’ha minimitzar l’impacte lumínic 
segons les normatives actuals 

4.3 
 
Cas d’haver línies elèctriques aèries 
analitzar les possibles afectacions 

No s’afecten 

electromagnètiques que suposen. 
 

4.4 

 
En cas d’enderrocs, preveure i reduir la 
generació de pols i les projeccions. 
 

Les mesures de reducció de la pols als 
enderrocs s’analitzen a l’Annex  8. 

Estudi de Seguretat i Salut 

4.5 

 
Controlar les emissions de substàncies 
tòxiques evaporades en emulsions, betums, 
projeccions de poliuretà, etc. 
 

Les mesures de reducció d’emissions 
de substàncies tòxiques s’analitzen a 

l’Annex  8. Estudi de Seguretat i Salut 

4.6 

 
Disminuir la pols generada per l’obra 
(moviments de terres, circulació de 
maquinària, materials que el vent pot 
arrossegar). 
 

Les mesures de reducció de la pols al 
moviment de terres s’analitzen a 

l’Annex  8. Estudi de Seguretat i Salut 

4.7 

 
Risc d’incendi. Situació propera a una zona 
forestal d’un municipi declarat d’alt risc 
d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 
de març. 
  

Hi ha masses forestals a prop però el 
projecte és en zona urbana. 

MATERIALS 
   

5.1 

 
Dissenyar pensant en la reutilització i 
reciclatge dels materials utilitzats a l’obra, 
quan siguin adequats i no contradiguin la 
normativa tècnica constructiva (aglomerat, 
terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en la 
de -construcció. 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

5.2 

 
Fomentar l’ús de materials que disposin de 
distintiu de garantia de qualitat ambiental o 
similar. 
 

Es demana al Plec que el Contractista 
presenti aquests certificats abans de 

començar les diferents activitats. 

5.3 

Potenciar l'ús de solucions constructives 
que redueixin o facilitin el manteniment. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en 
coherència amb la vida de l’obra 
contemplada pel projecte.  

Els materials proposats al Projecte 
tenen un manteniment mínim. 

5.4 

 
Utilitzar components que incorporin algun 
material reciclat: pneumàtics fora d’ús, 
llots de depuradora, cendres, reutilització 
de runes de la pròpia obra, etc. 

Aglomerat existent molt malmès 

5.5 
 
Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar 
i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 
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(betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC's,...). 
 

5.6 

 
Potenciar l'ús de materials autòctons de la 
zona. 
 

Els materials emprats són tots d’àmbit 
local. 

5.7 

 
Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual):  
tipologies estructurals, materials, 
excavacions i  terraplens, reblerts, etc. 
 

L’obra s’ha dissenyat integrada a 
l’entorn, en funció del Planejament 

actualment aprovat. 

RESIDUS 
   

6.1 Avaluar i minimitzar els residus generats 
per les solucions constructives escollides. 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

6.2 Matxucar materials petris de l’obra per a 
ser reutilitzats. 

En principi es desestima aquesta opció 
donat que gairebé tots els enderrocs són 

de paviments superficials i, per tant, 
tindran un alt grau de contingut en 

terra, la qual cosa no els fa vàlids per 
obtenir productes petris de matxuqueix.

6.3 Reutilitzar els materials generats en el 
fresat dels ferms de l’obra. 

Donat el petit volum de material 
provinent de fresat s’opta per portar-lo 

a una planta de reciclatge. 

6.4 Suggerir els abocadors tenint en compte la 
legislació vigent i la distància a l’obra. 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

6.5 
Quan existeixen enderrocs, elaborar un pla 
d’enderrocs orientat a la màxima 
segregació dels residus generats 

Veure punt 6.2. 

6.6 
Reutilitzar a l’obra, materials/residus 
provinents d’altres activitats (àrids 
siderúrgics, etc.), d’altres obres. 

No considerat a causa del poc volum 

6.7 Segregar i gestionar els residus de l’obra: 
especials i no especials. 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

6.8 

 
Fer un pla de gestió de residus d’execució, 
quantificant els residus que es generaran, 
les operacions de triatge o recollida 
selectiva, la reutilització en obra, i els 
gestors que rebran les diferents fraccions 
singulars 
 

Veure Annex 9. Estudi de Gestió de 
residus 

ENERGIA 
   

7.1 

Afavorir la minimització del consum 
energètic, utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús d’energies 
renovables. 

L’enllumenat públic s’ha dissenyat 
segons els criteris municipals 

7.2 

 
Fer un seguiment, una programació i una 
avaluació de les tasques per tal de 
minimitzar els consums energètics. 
 

No es considera necessari, donat el poc 
consum elèctric. 

POBLACIÓ 
   

8.1 
Identificar i protegir els punts d’interès 
geològic, paleontològic, històric i cultural i 
minimitzar-ne l’impacte. 

No hi ha. 

8.2 

Identificar i minimitzar les possibles fonts 
d’alteració del benestar de la població 
(pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, 
etc.). 

El projecte no introdueix aquest factor.
És zona no densa de població 

8.3 Disminuir les molèsties per vibracions, 
sorolls, pols, olors produïts per l'obra. 

Veure Annex 8. Estudi de Seguretat i 
Salut 

8.4 Mantenir canals de comunicació amb la 
població propera a l'obra. 

El projecte no introdueix aquest factor.
És zona no densa de població. 

8.5 No interferir en l’accessibilitat de la 
població afectada. 

El projecte introdueix aquest factor. 
 

8.6 
Tenir cura de no embrutar a l'entorn de 
l'obra (residus, sobrants, rodes de 
camions,...). 

Veure Annex 8. Eestudi de Seguretat i 
Salut 

8.7 
Mantenir les condicions de seguretat 
prevenint l’accidentalitat per increment dels 
transports. 

Veure Annex 8. Eestudi de Seguretat i 
Salut 

1.8 

Risc d’incendi. Situació propera a una zona 
forestal d’un municipi declarat d’alt risc 
d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 
de març.  

Hi ha masses forestals a prop però el 
projecte és en zona urbana. 

PAISATGE 
   

9.1 Minimitzar l’impacte visual de l’obra 
durant la seva execució. 

Per tal de minimitzar l’impacte de les 
obres durant la seva execució s’ha 

previst el seu tancament. 

9.2 Preveure i reduir l’alteració temporal del 
paisatge. 

Tot l’àmbit de les obres serà tancat 
mentre durin les obres 
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1.- DADES GENERALS 
 
Expedient:   734/14 

Nom de l’actuació:  Millora de la permeabilitat per als vianants a la carretera BV-2041 al seu pas per la 
rotonda Cal Vidu fase III al terme municipal de Begues 

Municipi: Corbera de Llobregat 
 
2.- DADES PER AL CÀLCUL D’INDICADORS 

 
Ferms de mescla bituminosa [tones]: 31 
Ferms de mescla bituminosa amb PFU1 [tones]: - 
Termini d’execució de les obres projectades [mesos]: 1 
PEC2 abans d’IVA [€]: 61.424,35 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 
Tipologia: Únicament de serveis: 
 
Carrers:   Clavegueram:   
Places:    Enllumenat:   
Parcs:   Jardineria (inclou plantació i xarxa de reg):  
Passeig marítim:   Xarxa de Reg:   
Actuació en zona fluvial:   Soterrament de línies elèctriques:  
Actuacions en carreteres:    Soterrament de línies telefòniques:  
Actuacions en camins:    Altres (especifiqueu quina):   
Pont o passera:    
Mur:    
Altre (especificar tipus d’actuació):    
 
Tipus d’obra: 
 
Obra nova:  
Remodelació:  
 
Descripció del projecte: 
 
Superfície entre límits d’actuació [m2]: 1.200 m2 
Longitud [m]: 85 m 
Breu descripció dels serveis objecte de l’actuació 
(enllumenat, semaforització, clavegueram, aigua, 
gas, electricitat, línies de comunicació, altres...): 

Vorera unió entre Cal Vidu i Begues centre 
S’hi instal·la nou enllumenat, paviment, es completa el 

cul de sac i es deixa preparada obra civil semaforització 
Materials principals utilitzats en :  

 Paviments:  

 Enllumenat: Columna de 4m amb lluminària model Levante de 
Cariboni o equivalent 

 Vegetació:  
 Mobiliari: Papereres 

Tipologia dels elements de recollida dels residus 
urbans:  

Altres:  
4.- FASES (A omplir en cas d’existir diferents fases) 

                                                 
1 PFU: Pols de pneumàtic fora d’ús. 
2 PEC: Pressupost d’execució per contrata. 

 
Fase: III    
    

5.- DADES FUNCIONALS 
 
Superfícies:   
   
Vial: Voreres/zones de vianants [m2]: 150 m2 
 Calçada [m2]:  126 m2 
 Superfície verda enjardinada [m2]:  
 Superfície verda pavimentada [m2]:  
 Superfície verda no enjardinada ni pavimentada [m2]:  
 Carril bicicleta [m2]:  
 Total vial [m

2
]: 276 m2 

   
Places i parcs: Paviment tou [m2]:  
 Paviment dur [m2]:  
 Zona verda [m2]:  
 Usos específics3 [m2]:  
 Carril bicicleta [m2]:  
 Total plaça/parc [m

2
]:  

   
TOTAL URBANITZACIÓ [m

2
]: 276 m2 

 
Amplades i longituds de vial: 
   
Amplada mitjana [m]: 2 m 
Longitud total [m]: 65 m 

 

Estructures4:     
     
  

 
Tipus 

Si és un mur: 
Superfície de mur 

vista [m2]: 

Si és un pont, una 
passera o 

plataforma: 
Superfície del 

taulell [m2]: 

Si és un calaix: 
Longitud [m]: 

Estructurai     
Descripció de l’estructura i  

...     
Estructuran     

Descripció de l’estructura n      
 
Serveis (resolució d’afectacions - nova implantació): 

                                                 
3 Equipaments esportius, jocs infantils, etc. 
4 Per cada estructura (i=1, 2...n) existent en el projecte definir: 

 Tipus d’estructura: mur, calaix, pont, passera 
 Descripció de l’estructura: 

- Si es tracta d’un mur: alçada, longitud, superfície vista i tipus d’acabat. La tipologia: gabions, escullera, verd, de formigó amb 
elements prefabricats o a fer “in situ”, etc. 

- Si es tracta d’un pont, d’una passera o d’una plataforma: longitud, número i llum d’obertures/trams; tipus i material de fonaments, 
piles , estreps i taulell. 

- Si es tracta d’un calaix; secció lliure, longitud, material, altres. (Si és el cas, diferenciar si es tracta d’un  calaix clavat). 



 
FM 730.02.09 Resum característiques del projecte d'obra civil i d'espais verds R0 

 

2 de 3 
 

   

Servei Resolució d’afectacions Nova implantació 
   

Clavegueram:    
Enllumenat públic:    
Reg:    
Telefonia:   
Aigua potable:    
Telecomunicacions:    
Electricitat:   
Gas:   
Semaforització (només obra civil):   
  

Característiques dels serveis inclosos (Opcional5): 
   
Clavegueram: Xarxa unitària:   
 Xarxa separativa:    
 Breu descripció: Recollida pluvials nous traçat 
    
 Col·lector Secció 6 [m] Longitud [m] 
 7 Trami   
 ...   
 Tramn   
 Longitud total del col·lector:  

 Connexions d’embornals Secció 6 [m] Longitud [m] 
    
    

Enllumenat: Columnes Nre. de 
columnes Alçada [m] Nre. de 

llumeneres/columna 
 Tipus 1 9 4 1 
 Tipus 2 - - - 
 Total de punts de llum8: 9 1 
 Nre. quadres de comandament: Existent Existent 
 
    
Xarxa de fibra 
òptica Longitud [m]: -- -- 

 Diàmetre [mm]: -- -- 
 Breu descripció: No hi haurà No hi haurà 
Aigua potable:  Resolució d’afectacions Nova implantació 
Xarxa de 
distribució Longitud [m]: -- -- 

 Diàmetre[mm]: -- -- 
 Nombre d’hidrants: -- -- 
 Breu descripció: -- -- 
Xarxa de Gas Longitud [m]: -- -- 
 Diàmetre [mm]: -- -- 
 Breu descripció: -- -- 

                                                 
5 Aquest apartat és opcional a omplir, i serà el tècnic de seguiment de projecte qui ho decidirà. 
6 En secció circular, diàmetre i material. En secció rectangular dimensions i material. 
7 Anotar els trams (i=1, 2...n) en què canvia la secció, ja sigui per la variació de diàmetre com per la de material emprat. 
8
 
Nre. de punts de llum = Nre. de columnes totals + Nre. de balises. 

   
Electricitat:  Resolució d’afectacions Nova implantació 
 Longitud  línies aèries B.T. [m]: -- -- 
 Longitud  línies aèries M.T. [m]: -- -- 
 Longitud línies soterrades B.T. [m]9: -- -- 
 Longitud línies soterrades M.T. [m]: -- -- 
 Longitud creuaments de calçada 

[m]: -- -- 

 Breu descripció: -- -- 
    
   Resolució d’afectacions Nova implantació 
 

10Estació 
transforma-
dorai 

Potència [kW]  -- -- 
Número d’ET -- -- 
Soterrada? (Sí o 
No) -- -- 

Prefabricada? (Sí 
o no) -- -- 

 ...    
 

Estació 
transforma-
doran 

Potència [kW] -- -- 
Número d’ET -- -- 
Soterrada? (Sí o 
No) -- -- 

Prefabricada? (Sí 
o no) -- -- 

  
   

Altres serveis:  Resolució d’afectació Nova implantació 
 Breu descripció:   
 
Energia: Potència instal·lada [kW] 
 Enllumenat Semafo-

rització Reg Altre ús, especifiqueu-lo 

Electricitat 0,36 0 0 0 
Renovable, especifiqueu-la 0 0 0 0 
TOTAL 0,36 0 0 0 
  

 
   

 Consum anual [kWh] 
 Enllumenat Semaforit-

zació Reg Altre ús, especifiqueu-lo 

Electricitat 1539,72 0 0 0 
Renovable, especifiqueu-la 0 0 0 0 
TOTAL 1539,72 0 0 0 
 

                                                 
9 La longitud de línies soterrades inclou els creuaments de calçada. 
10 Per cada estació transformadora amb potència diferent (i=1, 2...n) existent en el projecte, les dades es col·locaran a la columna de resolució 
d’afectacions o de nova implantació segons pertoqui. 
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6.- DADES ECONÒMIQUES 
 
Pressupost11: 
 
 PEM [€] % PEM PEM

12
 [€/m

2
] 

1. Treballs previs 2.800,31 4,56 5,99 
2. Enderrocs    
3. Condicionament del terreny    
4. Sistema viari 30.498,12 49,65 27,43 
5. Sanejament 5.931,99 17,08 10,76 
6. Estructures i murs    
7. Enllumenat 11.429,84 9,66 6,45 
8. Xarxa de reg    
9. Jardineria    
10. Mobiliari urbà    
11. Serveis de nova implantació 1.202,64 1,96 2,91 
12. Resolució de serveis afectats 439,13 0,71  
13. Gestió de residus 3.162,02 5,15 3,14 
14. Seguretat i salut 5.960,30 9,70 6,32 
15. Altres (control de qualitat si pertoca)    
TOTAL 61.424,35 100 62,99 
    
PEC [€] 88.444,92 €    
PEC [€/m

2
] 63,17 €/m2    

    
Costos específics:    
     
Sanejament: Longitud [m] 34   
 PEM13 [€] 5.931,99   
 PEM [€/m] 174,47   
     
Enllumenat: Total punts de llum 9   
 PEM14 [€] 9.719,18   

 PEM [€/total punts de 
llum] 

1.079,91   

 

7.- RESUM GRÀFIC 

 
Adjuntar un plànol que inclogui una planta, unes seccions tipus i uns detalls que representin gràficament el 
contingut dels punts 3.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ i 5.- DADES FUNCIONALS d’aquest annex. 

                                                 
11 Calculat segons l’estructura del pressupost definida a l’apartat 3.1.5 Document núm. 4: Pressupost, del FM 730.02.04 Guia per a la redacció de projectes 
d’obra civil i espais verds. 
PEM: Pressupost d’execució material. 
PEC=PEM + Despeses generals + Benefici industrial. 
12 Es dividirà el PEM per la superfície total d’urbanització calculada a l’apartat de superfícies del punt 5. Dades funcionals. 
13 Correspon al PEM del capítol 5 de sanejament del pressupost. 
14 Correspon al PEM del capítol 7 d’enllumenat del pressupost. 
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1.2.13.1  Índex 

1.2.13.2  Altres despeses 

1.2.13.3  Pressupost per a coneixement de l'Administració 

 

 

1.2.12.2 ALTRES DESPESES 

 

 

 Hi ha les despeses d’expropiacions i/o ocupacions de les finques privades: 

 

 Ref. Cadastral: 1058801DF1715N0001JF (Av. Beguins – zona pontó aigües avall) 

 Ref. Cadastral: 1059005DF1715N0001EF (BV-2041 – zona parades bus) 

 Ref. Cadastral: 0759302DF1705N0001AP (BV-2041 – zona parades bus) 

 

 No disposem de dades econòmiques d’aquestes expropiacions i/o ocupacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.12.3 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

 

PROJECTE EXECUTIU 

FASE III DE MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER ALS VIANANTS A LA CARRETERA  

BV-2041 AL SEU PAS PER LA ROTONDA CAL VIDU AL TERME MUNICIPAL DE BEGUES 

 

 

CAPÍTOL

FASE III

 1    TREBALLS PREVIS 2.800,31 €             

 2    SISTEMA VIARI 30.498,12 €           

 3    SANEJAMENT 5.931,99 €             

 4    ENLLUM. PÚBLIC I SEMAF. 12.632,48 €           

 5    SERVEIS AFECTATS 439,13 €                

 6    GESTIÓ DE RESIDUS 3.162,02 €             

 7    SEGURETAT I SALUT 5.960,30 €             

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 61.424,35 €           

Despeses generals (13 %) 7.985,17 €             

Benefici Industrial (6 %) 3.685,46 €             

TOTAL 73.094,98 €           

IVA (21 %) 15.349,95 €           

TOTAL EXEC. PER CONTRACTE 88.444,92 €     

ALTRES DESPESES -

TOTAL PER CONEIX. ADMON 88.444,92 €     
 

 

 

 El pressupost  per a Coneixement de la l'Administració del “Projecte executiu Fase III de millora 

de la permeabilitat per als vianants a la carretera BV-2041 al seu pas per la rotonda Cal Vidu al terme 

municipal de Begues” puja a la quantitat de (88.444,92 €) vuitanta-vuit mil quatre-cents quaranta-quatre 

euros amb noranta-dos cèntims amb l'IVA inclòs. 
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PART PRÈVIA PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a suplementàries o complementàries de les que es troben 
contingudes en aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen: 
 
* PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS  PER A OBRES DE  CARRETERES I 

PONTS (PG-3) aprovat per Ordre  Ministerial de 6 de febrer de 1976 (BOE  7  de juliol de 1976). I 
modificacions aprovades posteriorment. 
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Part I  Introducció i Generalitats 

Pag.  1/5

PART I INTRODUCCIÓ I 
GENERALITATS 

 
Article 100 DEFINICIÓ I ÀMBIT 

D'APLICACIÓ (PG-3/75 i 
modificacions posteriors, 
complementat amb les prescripcions 
tècniques  particulars) 

  
PG3 
Índex 

100.1 Definició 
100.2 Àmbit d’aplicació 
  
 Plec Condicions Tècniques Particulars 

Condicions tècniques particulars que complementen o 
substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 
 
100.1 Definició 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a les obres del projecte de referència; constitueix un conjunt 
d’instruccions per al desenvolupament de les obres; i conté les 
normes tècniques normalitzades referent als materials i a les 
unitats d’obres i altres aspectes de caràcter general. 
 
100.2 Àmbit d’aplicació 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
serà d'aplicació a les obres definides en el :  
"PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA 
PERMEABILITAT PER ALS VIANANTS A LA 
CARRETERA BV-2041 AL SEU PAS PER LA 
ROTONDA CAL VIDU FASE III AL TERME 
MUNICIPAL DE BEGUES".  

Per a totes les obres compreses en el present Projecte 
regirà el que s'ha establert en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals excepte allò que sigui explícitament modificat pel Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars que a continuació es descriu. 

En qualsevol cas s'entén que el contingut d'ambdós Plecs 
(Generals i Particular) regeix per a les matèries que expressen llurs 
articles en quan no s'oposin a l'establert per la Llei de Contractes 
de l'Estat, Reglament de Contractació i Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. En cas contrari preval sempre el 
contingut d'aquestes disposicions. 
 
100.3 Altres prescripcions aplicables (nou apartat 

no inclòs al PG3). 
 

El Plec de Condicions Tècniques Generals es completa i 
complementa amb els següents documents: 
 

Documents del Projecte 
 
* Plànols del Projecte: Defineixen l'obra que s'ha de 

realitzar. En cas de contradicció entre els Plànols i el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, preval el 
que prescriu aquest darrer, i ambdós documents prevalen 
sobre les Prescripcions Generals. 

* Pressupost del Projecte: En aquest es mesura i valora 
l'obra, la qual s'ha d'ajustar al Quadre de Preus unitaris 
del Projecte. 

* Preus unitaris. La descripció dels preus unitaris 
suplementa i complementa el que prescriu el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i/o General. Allò 
prescrit en la descripció del preu unitari i no prescrit en 
els anteriors serà prescriptiu com si estigués inclòs dins 
d’aquests últims. En cas de contradicció entre la 
descripció dels preus unitaris i els Plecs Condicions 
Tècniques Particulars i/o Generals preval la 
interpretació que en aquest sentit estableixi el Director 
de l’Obra.    

* El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
Completa i/o modifica les Prescripcions Tècniques 
Generals, quan així s'exigeixi en els diferents apartats de 
l'articulat, o bé segons el criteri de l'autor del projecte. 

* Altres instruccions, recomanacions, normes, etc.. 
 A l’articulat es mencionaran altres instruccions, 

recomanacions, normes, etc que a l’ésser citades seran 
d’obligat compliment. Aquelles que siguin d’obligat 
compliment per la seva naturalesa o contiuaran sent 
encara que no s’esmentin a l’articulat del PG3. 

 
 
100.4 Ordenació i abast (nou apartat no inclòs al 

PG3)  
 

L'abast i objecte de cada una de les parts del present 
Plec de Condicions, es por resumir així: 
 

Part I 
 
* (generalitats): conté la descripció de les obres i diverses 

normes de caràcter general, no associades a determinats 
materials o unitats d'obra. 

 
Parts II  i següents 

 
* (materials bàsics): es fa una relació dels materials 

fonamentals de l'obra que recull la segona (2a) part del 
PG-3. Les seves condicions i especificacions es remeten a 
allò que defineix el PG-3. En els casos en què així es 
requereixi, s'indicaran els tipus del PG-3 que 
s'utilitzaran. En el cas que aquests elements no 
apareguin en el Plec de Condicions, es detallaran en el 
present Plec de Condicions Particulars, sense perjudici  

 del que es relaciona en l'apartat 100.3 "Altres 
instruccions i disposicions aplicables". 

 
* (unitats d'obra): es completa, ja sigui seguint les 

indicacions del PG-3, o bé segons el criteri de l'autor del 
projecte, la definició de les unitats d'obra, materials a 
emprar, instruccions per la seva execució, amidament i 
pagament, legalitzacions i permisos, indicant-ne la 
correspondència amb el Quadre de Preus. També 
desenvolupa tots aquests punts per a certes unitats 
d'obra no contemplades en el PG-3 i/o Plec de 
Prescripcions Generals. 

 
100.5 Correlació amb el Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals (nou apartat no inclòs al 
PG3) 

 

S'ha procurat que les referències creuades entre el PG-3 i 
el present Plec tinguin una localització i una aplicació immediates. 
Amb aquest objectiu s'utilitza la mateixa numeració de l'articulat 
del PG-3, i pel que fa al tractament de les diferents matèries s'han 
adoptat els següents criteris: 
 
* Per a les matèries considerades al PG-3, les 

especificacions de les quals es respecten íntegrament es 
donarà per entès que s'aplicarà el que prescriu el PG-3, 
tant si l'article s'anomena dins del present Plec com si no 
(en general s’ha intentat incloure en el present Plec el 
contingut de la totalitat de l’article de tal manera sigui 
millor entenedor (en general transcrit literalment del 
Castellà)). 

* Per a les matèries considerades en el PG-3 que s'han de 
completar i/o modificar es completa i/o modifica 
l'apartat de procedència. Se sobreentén que la resta de 
l'apartat es respecta el que allà es prescriu, sempre que 
no sigui contrari a allò modificat. 

Se sobreentén que la resta dels apartats de 
l'article de referència es respecten sempre que no siguin 
contraris a allò modificat en els apartats modificats i/o 
complementats esmentats en el paràgraf anterior (en 
general s’ha intentat incloure en el present Plec el 
contingut de la totalitat de l’article de tal manera sigui 
millor entenedor (en general transcrit literalment del 
Castellà)). 

* Per a les matèries no contemplades al PG-3 són objecte 
d'un nou article amb tractament independent. 

 
 
 
Article 101 DISPOSICIONS GENERALS 

(PG-3/75 i modificacions posteriors, 
complementat amb les prescripcions 
tècniques  particulars) 

 
PG3 
Índex 

101.1 Adscripció de les obres 
101.2 Direcció de les obres 
101.3 Funcions del Director 
101.4 Personal del Contractista 
101.5 Ordres al Contractista 
101.6 Llibre d’incidències 
 
 Plec Condicions Tècniques Particulars 

Condicions tècniques particulars que complementen o 
substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 
 
101.3 Funcions del Director  
 

I totes aquelles funcions que se’n derivin de la gestió de 
residus. 
 
101.4 Personal del Contractista  

 
El Contractista també haurà de comunicar a la Direcció 

de l'Obra la relació dels possibles subcontractistes i preufetaires, i 
haurà d'indicar les unitats a encarregar i l'experiència en obres 
similars. El Director de l'Obra tindrà la facultat d'admetre o 

refusar aquests subcontractistes, en el termini de deu (10) dies 
hàbils a la presentació de la relació. 

El Contractista haurà de presentar al Director de l'obra, 
en el termini de quinze (15) dies hàbils següents a l'adjudicació 
definitiva de l'obra, una relació del personal que es dedicarà a la 
realització de l'obra, acompanyada del "curriculum vitae" del 
personal titulat. S'exigeix la titulació tècnica en obres civils i com 
a mínim d’Enginyer Tècnic d’Obra Pública per al delegat de l’obra 
del Contractista el qual tindrà plena dedicació a l'obra, haurà de 
posseir la formació i experiència professional suficient, a criteri del 
Director de l'Obra. Aquest últim el podrà recusar per mitjà d'una 
al·legació justificada. Per altra banda l’encarregat de l’obra ha de 
ser resident i amb plena dedicació a aquesta obra. Qualsevol canvi 
que es produeixi en l'equip es comunicarà a la Direcció de l'Obra 
amb un mes d'antelació. 

Cap persona de l'equip del Contractista, fins i tot el 
Delegat, podrà ser substituït sense coneixement previ del Director 
de l'Obra. 

L'incompliment per part del Delegat d'Obra, o de 
qualsevol persona del seu equip, de les ordres de la Direcció 
Facultativa de l'Obra, de la negativa a subscriure una ordre en 
Llibre d'Ordres, o la negativa a firmar els documents originats pel 
desenvolupament de les obres (com podent ser, parts, amidaments, 
resultats d'assaigs, etc.) seran fets suficients per exigir la seva 
substitució, per part del Director de l'Obra. 

La Direcció de l'Obra podrà instar del Contractista la 
designació d'un nou Delegat i, en el seu cas, de qualsevol persona 
que d’ell depengui, quan així ho justifiqui la marxa dels treballs. 
  Si els terminis parcials corresponents a determinats 
equips i instal·lacions no s'acomplissin i el Director de les Obres 
considerés possible accelerar el ritme d'aquestes mitjançant la 
contractació d'una quantitat més gran de personal, el Contractista 
vindrà obligat a contractar aquest personal per a recuperar en el 
possible el retard sobre els terminis originals. 
 
101.5 Ordres al Contractista  
 

Les ordres emanades del Director de l'Obra es faran en el 
Llibre d'Obres, per escrit amb avís de rebuda per part del 
Contractista, o per un altre sistema acordat entre les parts (com 
per exemple carta, fax o e_mail). El Contractista està obligat a 
transcriure les ordres en el llibre d’ordres. 
  El llibre d'Ordres s'obrirà en la data del comprovació del 
replanteig i es tancarà en la recepció de l'obra. 
 
 
 
Article 102 DESCRIPCIÓ DE LES 

OBRES (PG-3/75 i modificacions 
posteriors, complementat amb les 
prescripcions tècniques  particulars) 

 
 

PG3 
Índex 

102.1 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
102.2 Plànols 
102.3 Contradiccions, omissions o errors 
102.4 Documents que es lliuren al Contractista 
102.4.1  Documents contractuals 
102.4.2  Documents informatius 
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Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 
 
 
102.0 Descripció de les obres (nou apartat no inclòs 

al PG3) 
 

El present Projecte contempla les obres necessàries per a 
la realització del  "PROJECTE EXECUTIU DE 
MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER ALS 
VIANANTS A LA CARRETERA BV-2041 AL SEU 
PAS PER LA ROTONDA CAL VIDU FASE III AL 
TERME MUNICIPAL DE BEGUES ".  

Les obres queden perfectament descrites tant en la 
memòria (i els seus annexos), com en  el document de plànols, com 
en els preus unitaris (així com indirectament amb els pressupostos 
parcials) i com en el present plec de condicions, de manera que no 
s'ha considerat necessari incloure-la en el present Plec. 
 
 
102.2 Plànols 
 

A petició del Director de l'Obra el Contractista 
prepararà tots el plànols detallats que cregui necessaris per a 
l'execució de les obres contractades. Aquests plànols se sotmetran a 
l'aprovació del Director de l'Obra acompanyats, si calgués, per les 
memòries i càlculs justificatius que es requereixin per a la seva 
millor comprensió.  

 
Per altra banda el Contractista lliurarà a la Direcció de 

l'Obra els plànols final d'obra (as built) de l'obra executada.  
Tots els costos per a l'elaboració d'aquests plànols aniran 

a càrrec del Contractista.  
 
102.3 Contradiccions, omissions o errors  
 

Si el Director de l'Obra trobés incompatibilitat en 
l'aplicació conjunta de totes les limitacions tècniques que 
defineixen una unitat, aplicarà, només, aquelles limitacions que 
segons el seu criteri reportin una qualitat més alta. 
 
102.4 Documents que es lliuren al Contractista 
 
 
102.4.1 Documents contractuals 
 

S'entén per documents contractuals aquells que resten 
incorporats al Contracte i que son d'obligat compliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost i sense perjudici el que prescrigui el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, són,: 

 
* Plànols 
* Plec de Condicions Tècniques 
* Quadre de preus núm. 1 
* Quadre de preus núm. 2 
* Pressupost total. 
 
102.4.2 Documents informatius 
 

La resta de Documents o dades del Projecte, no 
considerats com a documents contractuals , són documents 
informatius i estan constituïts per la memòria, amb els seus 
annexos, els amidaments i els pressupostos parcials. 
 
102.5 Activitats que componen les obres. Ordre de 

realització dels treballs (nou apartat no inclòs 
al PG3) 
 
A continuació es fa una relació a grans trets de les 

activitats bàsiques que componen les obres així com la seva 
ordenació seqüencial aproximada (veure pla d’obra de l’annex  “Pla 
d’Obra” de la memòria) 
 
Obres preparatòries 

 
* Instal·lació de casetes d’obra. 
* Replantejament de totes les operacions i materialització 

de referències topogràfiques. 
* Replanteig de les mesures de seguretat. 
* Cates de localització dels serveis. 
* Instal·lació dels rètols informatius (per exemple 

desviaments) i de normativa de la seguretat i salut de 
l’obra. 

 
 
Pavimentació 
 
* Enderroc. 
* Excavació i reblert de terres. 
* Encintat i pavimentació (després d’instal·lat la xarxa 

de sanejament, moviment de terres de l’enllumenat 
públic i semaforització) 

* Acabats 
 
Seguretat i salut 

 
* Mesures generals en el decurs de tota l’obra 
 

A més de tot l'anterior, les obres inclouran: 
 
* Les operacions que siguin necessàries per a finalitzar 

l'obra en condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides en els documents del projecte. 

* La neteja i la retirada d'elements auxiliars i resta de 
l'obra. 

* Conservació de l'obra executada per a la seva recepció. 
* Manteniment i conservació de l’enjardinament fins a la 

data determinada segons especifiquen els apartats i 
articles següents.  

 
Aquesta naturalesa i ordenació dels treballs s'haurà de 

respectar a excepció que, per error, omissió, imprevistos, o canvis de 
criteri, i sempre sota l'autorització de la Direcció d'Obra, facin 
convenient la seva modificació. El canvi no dóna lloc a reclamació 
econòmica per part del Contractista Adjudicatari. 
 
 
Article 103 INICI DE LES OBRES (PG-3/75 

i modificacions posteriors, 
complementat amb les prescripcions 
tècniques  particulars) 
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Índex 
103.1 Inspecció de les obres 
103.2 Comprovació del replanteig 
103.3 Programa de treballs 
103.4 Ordre d’iniciació de les obres 
 
 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 
 
 
103.2 Comprovació del replanteig  
 

Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en 
presència del Director de l'Obra, replantejarà sobre el terreny 
l'emplaçament exacte de les línies per on han d’anar les 
proteccions. Els vèrtexs de la poligonal que defineixen les línies 
seran marcats sobre el terreny de forma permanent. Es fixarà el 
lloc on poden ubicar-se les oficines d'obra i els rètols informatius de 
"propaganda" de l'obra. Amb tota la documentació completa del 
projecte i la que li hagin facilitat les diferents companyies de 
serveis, comprovarà la ubicació aproximada dels serveis existents. 
El Contractista haurà de facilitar tota classe de mitjans, tant 
humans com materials, per efectuar els treballs de replantejament, 
sent al seu càrrec tots els costos que se'n derivin. 
 
103.3 Programa de treballs 
 

El Contractista presentarà un Programa de Treballs que 
redactarà d'acord amb les "Recomanacions per a formular els 
Programes de Treball" en el termini d'un mes després de 
l'autorització per a iniciar les obres. 

En el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
s'establiran, en el seu cas,  els terminis per a l'acabament de les 
diferents parts fonamentals en què s'ha descompost l'obra. 

L'execució de les diferents unitats d'obra es programarà 
de manera que s'ajusti al que es defineix en l'apartat 102.5 
"Activitats que componen les obres. Ordre de realització dels 
treballs" d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis 
parcials que figuren en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de la 
fiança, i/o la imposició de les penalitats establertes. 
 
 
103.5  Oficina d'obra del Contractista i de la 

Direcció d'Obra   (nou apartat ) 
 

El Contractista haurà d’instal·lar abans del 
començament de les obres,  i mantenir durant l'execució del 
Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc que es consideri més 
apropiat, prèvia conformitat del Director. Igualment instal·larà 
una caseta independent per a la Direcció d'Obra  de 20 m2, 
moblada i equipada amb aire condicionat i calefacció, llum 
elèctrica i telèfon. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec del 
Contractista. 

El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina 
d'Obra" una còpia autoritzada dels documents contractuals del 
projecte base del Contracte, el Llibre d'Ordres, el Llibre 
d’Incidències, el Pla de Seguretat i Saluti altres documents que 
siguin necessaris. 

El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al 
personal de l'obra, dotats de les condicions d'higiene que estableix 
el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu defecte el que 
estableixin les disposicions vigents. Estarà obligat, també,  a 
mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i 
perfecte estat sanitari de totes les oficines, pavellons i les seves 
rodalies, havent de proveir el subministrament d'aigua potable i 
electricitat, l'evacuació de les aigües residuals, la recollida 
d’escombraries i la neteja dels lavabos d'ús comú, camins, pavellons 
i altres serveis. 
 
 
Article 104 DESENVOLUPAMENT I 

CONTROL DE LES OBRES 
(PG-3/75 i modificacions posteriors, 
complementat amb les prescripcions 
tècniques  particulars) 
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104.1 Replanteig de detall  de les obres 
104.2 Equips de maquinària 
104.3 Assaigs i proves 
104.4 Materials 
104.5 Aplecs 
104.6 Treballs nocturns 
104.7 Treballs defectuosos 
104.8 Construcció i conservació de desviaments 
104.9 Senyalització, balisament i defensa de les obres i 

instal·lacions 
104.10 Precaucions especials durant l'execució de les 

obres 
104.10.1 Drenatge 
104.10.2 Gelades 
104.10.3 Incendis 
104.10.4 Ús d’explosius 
104.11 Modificacions d’obra 
 
 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 
 
 
104.1 Replanteig de detall  de les obres 
 

A banda del que s'esmenta en l'apartat 103.2 
"Comprovació del replanteig", el Contractista realitzarà tots els 
treballs topogràfics i operacions necessàries per a traslladar al 
terreny l'obra que s'ha de realitzar. 

El Contractista serà directament responsable dels 
replantejaments particulars i de detall, i haurà de procedir a la 
realització de tots els plànols necessaris per la completa definició 
del projecte. 
 
104.1.1 Execució 
 

Executades les instal·lacions prèvies de l'obra, tal com 
casetes, tanques, etc., d'acord amb el que estipula l'article 
corresponent sobre aquests temes el present Plec de Condicions, i 
netejades les zones d'actuació, s'haurà de procedir per part del 
Director de l'Obra, en presència del Constructor, al replantejament 



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA       PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS                                             AJUNTAMENT DE  BEGUES 
  

 
Part I  Introducció i Generalitats 

Pag.  3/5

general de l'obra i anivellació del terreny en  base als plànols de 
l'obra. En aquest replanteig general es fixarà les cotes del terreny 
natural existent com a base d'amidament dels buidats, 
explanacions i reblerts. 

Es traçaran , d'acord amb els plànols d'obra, les línies 
principals de referència (eixos i referències) que hauran de servir de 
base per a traçar els eixos dels elements principals, i aquests es 
referiran a la vegada a la resta d'eixos de rases, murs, etc.. que són 
necessaris de replantejar. Aquests eixos es marcaran amb punts que 
quedin invariables durant la marxa de l'obra. Es determinaran els 
perfils transversals  del terreny que siguin necessaris per a obtenir 
exactament  la quantitat de terra a desmuntar o a reomplir, 
marcant-se les alineacions i rasants en els punts necessaris per a 
que, amb l'ajut del plànols de detall, pugui el Constructor, 
realitzar els treballs. 

El Contractista estarà obligat a subministrar tots els 
utensilis, elements auxiliars i personal necessari per a portar a 
terme aquestes operacions. Mantindrà, conservarà i reposarà les 
estaques i els senyals fent-se responsable directe de qualsevol 
desaparició o modificació d'aquests elements.  

Tots els costs del replanteig aniran a càrrec del 
Contractista.  
 
 
104.3 Assaigs i proves 
 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra 
l'accés als tallers, magatzems, fàbriques, etc. on es troben els 
materials, així com la realització de totes les proves que la Direcció 
de l'Obra consideri convenient. 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant 
l'execució de les obres, tant en la recepció dels materials com en el 
control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a allò que 
estableix l'articulat del present Plec de Condicions,  i/o al 
programa de control de qualitat de l'annex "Pla de control de 
qualitat" de la memòria (en el present projecte no n’hi ha), o bé a 
aquell pla de control de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No 
obstant això, el Director de l'Obra podrà incrementar el nombre 
d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici 
d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada. 

L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant les tarifes 
fixades en el Reial Decret 768/1.980 de 21 de març o disposicions 
posteriors que convaliden les taxes dels Laboratoris del Ministeri 
d'Obres Públiques, o bé s'hi aplicaran els preus unitaris 
contractuals del laboratori d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el 
control de qualitat de l'obra. Aquest import serà amb càrrec del 
Contractista fins un import límit de l’u coma cinc per cent (1,5 %) 
de l'import d'execució material de l'obra. Aquest límit i la base del 
pressupost de referència serà fixada en el Plec de Clàusules 
Econòmic Administratives Particulars del Contracte. 

Les gestions per a la contractació de l'empresa de control 
de qualitat la realitzarà el Contractista i la Direcció d'Obra, 
necessitant el vist-i-plau d'aquest últim. Els pagaments a l'empresa 
de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà 
facilitats a la Direcció de l'obra per a comprovar que aquests 
pagaments es realitzen sense retard. Tant l'empresa de control de 
qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra les 
factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el 
pagament del control de qualitat per causes imputables al 
Contractista, l'Administració contractant té la potestat de retenir 
algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar una sanció. 
 L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar 
directament a la Direcció de l'Obra (p.e. mitjançant fax) i en el 
mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels resultats obtinguts. 

Més endavant, en el termini màxim d'un mes, l'empresa de control 
de qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels 
assaigs realitzats durant el mes, o bé per unitats d'obra. 

La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa 
constructora. El nombre d'assaigs s'intentarà ajustar-los al pla de 
control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o 
excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de 
les unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs 
quan ho cregui convenient, i fixarà els punts on s'han de prendre 
les dades. El Contractista proporcionarà totes les facilitats, així 
com aportarà els materials, maquinària, provetes, mostres 
necessàries per a la realització de les referides comprovacions. 

El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat 
d'obra, que depengui de l'acabament d'una anterior, mentre no es 
disposi de l'acceptació per part de la Direcció d'Obra d'aquesta 
última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els 
assaigs programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de 
resultar acceptables. 

Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin 
superat els valors llindars, o bé, que a criteri de la Direcció d'Obra, 
es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a càrrec del 
Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge 
econòmic de control de qualitat abans esmentat. 

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, 
noves unitats d'obra en substitució d'altres contemplades en el 
projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar el 
seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es 
comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat. 

El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les 
proves que siguin necessàries per a que les obres, instal·lacions 
realitzades, materials i equips emprats, compleixin les previsions 
previstes en els plecs, tant si aquest assaigs estan explicitats com si 
no en l'esmentat plec. 

El Contractista informarà al Director de les obres dels 
resultats obtinguts, sense que aquesta informació l'eximeixi de la 
responsabilitat en què pugui incórrer, com a conseqüència de la 
mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres 
executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats 
d'obra no eximiran al Contractista de la responsabilitat per vicis 
i/o defectes no detectats durant la realització dels assaigs. Cal 
remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut 
estadístic, tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per 
a comprovar que s'obtenen els resultats desitjats, per  aquest 
motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant d'una 
mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els 
assaigs de control de qualitat ho haguessin detectat com si no. 

El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni 
instal·lar cap element ni equip en ella, sense l'aprovació del 
Director de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de facilitats 
per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que 
hagi estat tapada  (fins i tot el terreny de fonament abans de 
cobrir-lo amb l'obra permanent). En el cas contrari, i a indicació 
del Director de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir la part de 
l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de 
reposar al seu càrrec. 

Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de 
origen industrial que acrediti el compliment de les condicions 
exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant només les seves 
característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la 
fàbrica per a la partida de material que correspongui a la que es 
posarà en l'obra. Malgrat tot el Director de l'Obra podrà fixar els 
assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de comprovar 
les característiques del material. 

Aquests assaigs es refereixen als de control de 
l'Administració els quals no substitueixen als que, prèviament, ha 
de fer d'autocontrol el Contractista, on l'import dels quals no està 
inclòs en l'anterior percentatge. 

Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser 
comptabilitzats dins dels percentatges anteriors ja que es 
consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte els següents 
assaigs i procediments: els camions necessaris per a les plaques de 
càrrega; les proves de pressió i estanquitat per a les canonades 
d'abastament d'aigua potable i de reg;  el mandrilat dels conductes 
de telèfons;  les proves de recepció per part de les Entitats 
d'Inspecció i de Control de la Generalitat de Catalunya  (pe: ECA 
o ICICT) de l'enllumenat públic. 
 
104.4 Materials 
 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran 
de complir les condicions que estableix el present plec de condicions 
tècniques particulars del projecte i hauran de ser aprovats pel 
Director de l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per 
al seu ús hauran de ser examinats i assajats abans de la seva 
acceptació. 

Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà 
obligat a informar al Director de l'Obra de les procedències dels 
materials que s'utilitzin amb un mes d'anterioritat, com a mínim, 
perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. 

L'acceptació d'un material en un cert moment no serà 
obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si es troba en ell 
algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat 
realitzada amb materials no assajats o no aprovats prèviament pel 
Director de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials 
no aprovats pel Director de l'Obra podrà ser considerat com a 
defectuós. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti 
segura la conservació de les seves característiques i l'aptitud d'ús, i 
de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el 
present plec de condicions hauran de ser de qualitat adequada a 
l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, informes i 
certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. Si la 
informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el 
Director de l'obra ordenarà la realització d'assaigs previs, 
recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides, o 
hagi estat refusat, haurà de ser retirat de l'obra immediatament, 
llevat d'autorització expressa, i per escrit, del Director de l'Obra. 

Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir 
algun material es demanarà, per escrit, l'autorització a la Direcció 
Facultativa per a la seva substitució. La Direcció d'Obra 
contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució 
justificada, quins nous materials han de reemplaçar als no 
disponibles, complint la funció inicial anàloga, i mantenint 
indemne l'essència del projecte. 

Els procediments que han servit de base per al  càlcul 
dels preus unitaris de les unitats d'obra, no tenen més valor, als 
efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el pressupost, 
no podent-se adduir per part del Contractista  que el menor preu 
d'un material component justifiqui una inferioritat de la qualitat 
dels materials emprats. 
 
 
104.7 Treballs defectuosos 

 

Pel que fa al primer paràgraf d’aquest apartat el 
Director de l’Obra té la total potestat de proposar a 
l’Administració l’acceptació d’unitats defectuoses sense perjudici 
de la rebaixa de preus que consideri aplicable a l’unitat d’obra en 
els termes d’aquell primer apartat. 
 
 
104.8 Construcció i conservació de desviaments 
 

Quan els desviaments siguin evidents i inexcusables pel 
desenvolupament de les obres i no estiguin pressupostats aniran a 
càrrec del Contractista. Les despeses de manteniment i conservació 
d’aquests desviaments o accessos també aniran a càrrec del 
Contractista.  

L'existència de determinats accessos dins de l'àmbit 
d'afectació del projecte, els quals s'hauran de mantenir durant 
l'execució de les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per 
part del Contractista. 

El Contractista haurà de programar l'execució de les 
obres de manera que les interferències amb la vialitat dels vials  
existents sigui mínimes, i, si fos necessari, habilitarà uns 
desviaments provisionals. En el cas que això impliqui la necessitat 
d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció Facultativa, i el possible cost addicional 
es considerarà inclòs, també, en els preus unitaris. 

Sota el criteri del Director de l'Obra el Contractista 
haurà de condicionar  i conservar, tots els accessos de vehicles i 
persones a les finques enfrontades els quals es veuen afectats per 
l'obra;  i tots  els desviaments provisionals d'obra necessari per al 
trànsit de vehicles i personal. Els costos que per aquest conceptes 
es generen aniran a càrrec del Contractista. 

En el decurs de les obres els propietaris de les parcel·les 
afectades hauran de condicionar les seves finques a les noves 
rasants del projecte, les quals, algunes, podran ser realitzades 
abans de l'inici de les obres, però d'altres, per problemes d'accés a la 
pròpia finca, s'hauran de realitzar  paral·lelament a l'execució de 
les obres d'urbanització. Per la qual cosa el Contractista haurà de 
preveure que en el decurs de les obres hi hauran altres Contractistes 
treballant en les parcel·les limítrofes afectades. Les possibles 
interferències amb altres Contractistes no serà motiu de reclamació 
econòmica per part del Contractista. 
 El Contractista ha de tenir en compte que l’obra es 
desenvolupa en una zona en casc urbà, les quals en hi haurà casos 
que serà impossible el seu tancament total. Per aquest motiu haurà 
de construir l’obra permetent el trànsit i l’accés dels vehicles que 
són del veinatge o bé fan càrrega i descàrrega. En aquest sentit 
també el Contractista haurà d’executar l’obra per fases 
pràcticament acabades, i en el decurs de l’obra haurà de permetre 
la seva utilització per part del trànsit abans esmentat realitzant 
fins i tot passos, rampes i altres elements perquè aquells puguin 
desenvolupar-se amb normalitat dins de l’àmbit. Tots els costos 
que això representa aniran a càrrec del Contractista. 
 
 
104.9 Senyalització, balisament i defensa de les 

obres i instal·lacions 
 

Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de 
ser reglamentaris, a més de trobar-se en un perfecte estat de 
conservació i funcionament mentre durin els treballs. A tal efecte, 
el Contractista disposarà del personal necessari per anar-los 
reposant. 

No es podran fer servir, com a elements estabilitzadors, 
pedra, totxo, taulons vells, ferralla, ni cap altre objecte que doni 



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA       PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS                                             AJUNTAMENT DE  BEGUES 
  

 
Part I  Introducció i Generalitats 

Pag.  4/5

idea d'incúria. Per a la finalitat assenyalada s'utilitzaran elements 
prefabricats, que poden ser de formigó o bé sacs de sorra, preparats 
a l'efecte i que hauran de mantenir-se en perfecte estat de 
conservació o amb un aspecte impecable. 
 
104.9.1 Senyalització informativa de propaganda 
 

Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari 
públic mitjançant els corresponents rètols informatius de 
"propaganda", els quals se situaran en llocs ben visibles. Se 
n’instal·laran com a mínim dos (2) rètols els quals tindran les 
dimensions, característiques, text i tamany de lletra que indiqui la 
Direcció Facultativa. 

 
 
104.10 Precaucions especials durant l'execució de les 

obres 
 
104.10.5 Serveis existents (nou subapartat no 

inclòs al PG3) 
 

Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària 
per a que els serveis existents, municipals i de companyies de 
serveis, i aquells serveis que s'hagin de desplaçar, no sofreixin 
trencaments ni alteracions i no comportin perill per al personal de 
l'obra i per al personal aliè a l'obra. La reparació i/o indemnització 
per qualsevol dany ocasionat, a aquests serveis o a terceres 
persones, aniran a càrrec del Contractista. Aquest tindrà cura de 
sol·licitar, a les diferents companyies i als serveis municipals, 
l'estat actual dels serveis en la zona d'obres, i de realitzar les cales 
pertinents per a localitzar-los. 
 
 
104.12 Seguretat i salut en l'obra (nou apartat no 

inclòs al PG3) 
 

El Contractista vetllarà en tot moment per la Seguretat 
i la Salut de l'obra, i complirà tot allò que prescriu la Normativa 
Estatal sobre Seguretat i Higiene en el Treball. A tal efecte 
redactarà el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra el qual s’ajustarà a 
les previsions establertes en l’annex “Estudi Seguretat i Salut” del 
projecte. 
 
 
104.13 Detalls per a l'execució de les obres (nou 

apartat no inclòs al PG3) 
 

El Director de l'Obra determinarà l'horari i el lloc on el 
Contractista pot lliurar els Documents Tècnics de Detall a la 
Direcció d'Obra per al seu examen i aprovació (fins al límit que les 
seves atribucions li confereix). El mecanisme d'aprovació serà el 
següent: 
  
   * El Contractista rebrà una còpia dels Documents Tècnics 

de Detall  lliurats, signada per persona autoritzada de 
la Direcció  d'Obra, on hi consti la data de lliurament 
dels Documents. 

   * Si en el termini de deu (10) dies hàbils a partir del 
següent al lliurament no rep el Contractista cap resposta 
sobre els Documents Tècnics de Detall presentats, es 
consideraran aprovats. 

   * La Direcció de l'Obra podrà prorrogar el termini de 
resposta comunicant-ho per escrit al Contractista dins el 
termini habilitat per a contestar, en els casos en que el 

termini de deu (10) dies no sigui suficient a criteri del 
Director d'Obra. 

 
En el termini de resposta habilitat, el Director d'Obra 

podrà tornar els Documents Tècnics de Detall: 
 
1.  Aprovats 
2.  Aprovats amb modificacions 
3.  Per a modificació i nova presentació 
 

Si el Contractista no està d'acord amb alguna 
modificació, haurà de comunicar-ho per escrit a la Direcció d'Obra 
en el termini de cinc (5) dies hàbils a partir de la recepció del 
Document corresponent, i la Direcció d'Obra haurà d'estudiar la 
discrepància amb el Contractista amb la major brevetat possible. 
La decisió final de la Direcció d'Obra serà executiva, sense 
perjudici de que el Contractista exerceixi els seus drets en la forma 
que estimi convenient. 
 
 
 
Article 105 RESPONSABILITATS 

ESPECIALS DEL 
CONTRACTISTA (PG-3/75 i 
modificacions posteriors, 
complementat amb les prescripcions 
tècniques  particulars) 

 
 

PG3 
Índex 

105.1 Danys i perjudicis 
105.2 Objectes trobats 
105.3 Evitació de contaminacions 
105.4 Permisos i llicències 
 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 
 
105.5   Ocupació d'espai públic  (nou apartat no 

inclòs al PG3) 
 

El Contractista no podrà ocupar terrenys fora de l'àmbit 
públic de l'obra, o fora de l'àmbit de l'obra, sense l'autorització del 
Director de l'Obra. 

A partir del moment de l’ocupació,  i fins que l'ocupació 
deixi de ser necessària, a criteri del Director de l'Obra, el 
Contractista respondrà dels bens públics que hi hagi. Per la qual 
cosa haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar,  tots 
els seus elements,  com per exemple: els ferms de calçades, les 
voreres, les rigoles, els embornals i tronetes, les instal·lacions  
d'enllumenat, etc. El Director de l'Obra  aixecarà Acta en el 
moment de la desocupació, indicant l’acceptació o les objeccions 
remarcables. Les reparacions seran a compte del Contractista, 
havent el Director de l'Obra de sancionar la seva bondat, una 
vegada que s'hagin executat. 
 
105.6 Neteja final de les obres  (nou apartat no 

inclòs al PG3) 
 

Un cop acabades les obres, totes les instal·lacions, 
dipòsits i edificis, construïts amb caràcter temporal pel servei de 
l'obra, hauran de ser enretirats, i els llocs del seu emplaçament 
restaurats a la seva forma original. Tot això s'efectuarà de manera 
que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 
estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant. Els costos de neteja 
final de les obres aniran a càrrec del Contractista. 
 
105.7 Conservació de les obres (nou apartat no 

inclòs al PG3) 
 

El Contractista queda compromès a conservar al seu 
càrrec les obres fins que aquestes siguin rebudes. 

A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al 
seu càrrec  les obres que hagin sofert deteriorament, per negligència 
o altres motius que li siguin atribuïbles, o per qualsevol causa que 
es pugui considerar evitable. 

En els treballs de moviment de terres el Contractista 
haurà d’anar regant periòdicament els vials per tal d’evitar la 
formació de pols, aquests treballs aniran al seu càrrec. 
 
 
Article 106 AMIDAMENT I 

ABONAMENT  (PG-3/75 i 
modificacions posteriors, 
complementat amb les prescripcions 
tècniques  particulars) 

 
PG3 
Índex 

106.1 Amidament de les obres  
106.2 Abonament de les obres 
106.2.1  Certificacions 
106.2.2  Anualitats 
106.2.3  Preus unitaris 
106.2.4  Partides Alçades 
106.2.5  Toleràncies 
106.3 Altres despeses a compte del Contractista 
 
 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 
 
 
106.1 Amidament de les obres 
 

L'amidament es farà, en general, en base a l'obra 
executada, als plànols del projecte (o aquells que faciliti la Direcció 
d'Obra), als Preus Unitaris i al Plec de Condicions. Aquests 
amidaments es comprovaran en el replanteig. El Contractista no 
podrà fer cap al·legació en base a la manca o excés d'amidament 
del pressupost del projecte. 
 
106.2 Abonament de les obres 
 
106.2.3  Preus unitaris 
 

Totes les unitats d'obra d'aquest Plec, i  les no definides 
explícitament, s'abonaran d'acord amb els preus unitaris del 
Quadre de Preus del Projecte, considerant-hi incloses totes les 
despeses de material, de mà d'obra, de maquinària, de mitjans 

auxiliars, de despeses indirectes, o qualsevol altre element i/o 
activitat necessària per l'execució completa de les unitats 
esmentades. 

La descripció dels materials, i de les unitats d'obra, que 
figuren en el la descripció del preu i/o en el present Plec no és 
exhaustiva. Pot ser solament enunciativa i dirigida, senzillament, 
a una millor comprensió de les característiques de l'obra que s'ha de 
realitzar. En conseqüència, la mà d’obra, maquinària i els 
materials no especificats, i les operacions no descrites, que siguin 
manifestament necessàries per a executar una unitat d'obra es 
consideraran incloses en els preus unitaris  d'abonament. 

 
 
106.2.4     Partides Alçades  
 

A causa de l'existència d'unitats d'obra que estan 
subjectes a contingències que puguin sorgir durant l'execució de les 
obres, o be que la seva quantificació es fa difícil d'avaluar en la 
fase de redacció del projecte, s'han previst una sèrie de Partides 
Alçades de les quals només seran íntegrament abonades les 
següents: 
 

* No n’hi ha cap  
 

La resta de les partides alçades que figuren en el projecte 
seran a justificar, i és per a això que el seu amidament i abonament 
s'efectuarà d'acord amb el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre 
de preus, afectats pel coeficient d'adjudicació.  
 

Aquestes partides alçades a justificar són: 
 
* No n’hi ha cap 

 
L’abonament d’aquestes partides alçades a justificar es 

faran a través dels preus unitaris del projecte, o bé, en el cas que no 
existeixin aquests, amb nous preus contradictoris. Els nous preus 
contradicotoris d’execució material d’abonament de les partides 
alçades a justificar d’honoraris a les companyies, segons els casos, 
serà: 

 
a/ en el cas que l’import previst en la partida alçada a 

justificar no exedeixi a l’import sense l’IVA de la factura de la 
companyia s’abonarà exactament l’import de la factura, sense 
l’IVA, a pagar a la companyia de serveis, sense aplicar-hi cap 
tipus de coeficient per la compensació de la baixa o altres.  

 
b/ en el cas que l’import sense l’IVA de la factura de la 

companyia exedeixi l’import previst en la  partida alçada a 
justificar, s’abonarà exactament l’import de la partida alçada a 
justificar sense aplicar-hi cap tipus de coeficient per la 
compensació de la baixa o altres i se li afegirà l’import de l'escreix, 
entre l’import de la factura sense l’IVA de la companyia i el de  la 
partida alçada a justificar, al qual sobre l'import d'aquest escreix, 
ara si, se li aplicarà el coeficient de la compensació de la baixa 
d’adjudicació. De la suma d’aquests dos imports (import de la 
partida alçada a justificar i el de l'import de l'escreix amb la baixa 
compensada) resultarà l’import d’execució material a abonar al 
Contractista mitjançant el corresponent nou preu contradictori.    
 

Aleshores l’import de cobrament final per part del 
Contractista serà l’import d’execució material (a/ o b/) sobre el 
qual se li aplicarà els coeficients de despeses generals i benefici 
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industrial del pressupost del projecte, la baixa d’adjudicació i 
l’IVA. 

 
 
106.3 Altres despeses a compte del Contractista 
 
 També seran a càrrec del Contractista les següents 
despeses: 

 
* Serà a compte del Contractista la recerca, el cànon 

d'abocada  i la seva utilització  així com els cànons de 
préstec i/o aplec dels materials.  

* Sobredespeses per treballs fora de l’horari laboral (dies 
festius, nocturns, etc.) en els treballs elèctrics, telèfons, 
gas i aigua potable. 

* Qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per 
escrit per l'Enginyer Director de l'Obra. Aquest últim 
podrà decidir, en aquest cas, que es realitzi la restitució 
necessària per ajustar l'obra a la definició del Projecte, i 
en aquest cas aniran a compte del Contractista totes les 
despeses que això ocasioni. 

* Redacció del document d’obra acabada incloses les 
còpies en paper i digital necessàries segons el Director de 
l’Obra. 

 
106.4 Recull de despeses a càrrec del Contractista  

(nou apartat no inclòs al PG3) 
 
Com a resum de les enunciades en els articles anteriors, 

el recull de partides (a banda de les que s'especifiquen en l'apartat 
106.3 "Altres despeses a compte del Contractista" del PG-3)  que no 
són d'abonament directe i que aniran a càrrec del Contractista, 
són: 
 
* Plànols final d'obra (“as built”). Article 102.2 "Plànols". 
* Comprovació del replanteig. Apartat 103.2 

"Comprovació del replanteig" 
* Oficina d'obra per a la Direcció d'Obra. Apartat 103.5 

"Oficina d'obra del Contractista i de la Direcció de 
l'Obra". 

* Control de qualitat: (l’u i mig 1,5 %) per cent del 
pressupost d'execució material. Apartat 104.3 "Assaigs" 

* Accessos i desviaments provisionals de l'Obra. Apartat 
104.8 "Construcció i conservació de desviaments". 

* Accessos, rampes, etc. del veïnatge a les seves activitats, 
llars i garatges. Apartat 104.8 "Construcció i 
conservació de desviaments"  

* Tres rètols informatius de "propaganda". Apartat 104.9 
"Senyalització d'obres i instal·lacions" 

* Neteja final de les obres. Apartat 105.6 "Neteja final de 
les obres" 

* Conservació de les Obres fins a la recepció. Apartat 
105.7 "Conservació de les obres" 

* Regs periòdics dels carrers. Apartat 105.7 “Conservació 
de les obres”   
 
Es de remarcar, però,  que en el cas d'errors i/o omissions 

en l'anterior enumeració de partides a càrrec del Contractista, 
preval el recull de despeses a càrrec del Contractista que 
s'especifiquen en tot el conjunt de l'articulat del present Plec de 
Condicions i en totes les clàusules del Plec de Clàusules Econòmic 
Administratives Particulars del contracte, (això vol  dir que, 
continuarà sent a càrrec del Contractista aquella despesa a càrrec 

del Contractista que estigui especificada en algun article i/o 
clàusula, encara que no hagi estat recollida en el present apartat). 
 
106.5 Abonament d'obres incompletes  (nou apartat 

no inclòs al PG3) 
 

Les xifres que per a pesos o volums dels materials 
figuren en les unitats compostes del Quadre de Preus núm. 2, 
s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material aplegat 
a peu d'obra. En cap concepte tindran valor, per a definir les 
proporcions de les mescles, ni dels volums necessaris d'aplegament, 
per aconseguir la unitat acabada. 

Quan, per rescissió o alguna altra causa, s'hagués de 
valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre núm. 2, 
sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra 
diferent a la valoració d'aquest, encara que el Contractista tingui 
dret a alguna reclamació per insuficiència o omissió del preu de 
qualsevol element que constitueix el propi preu. Les partides que 
componen la descomposició del preu seran d'abonament quan tot el 
material estigui junt, incloent-hi els accessoris; o realitzats, en la 
seva globalitat, els treballs o operacions que determinen la 
definició de la partida. Donat que el criteri que s'ha de seguir ha de 
ser que només es consideren abonables aquelles parts de l'obra ja 
finalitzades, el Contractista perdrà tots els drets en el cas que les 
deixi incompletes. 
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PART III EXPLANACIONS 
 

CAPÍTOL I TREBALLS 

PRELIMINARS 
 

Article 300 ESBROSSADA DEL 

TERRENY  (PG-3/75 i 

modificacions posteriors, 

complementat amb les prescripcions 

tècniques  particulars) 

 

PG3 

Índex 

300.1 Definició  

300.2 Execució de les obres 

300.2.1 Enretirada dels materials d’esbrossada 

300.2.2 Enretirada i disposició dels materials objecte de 

l’esbrossada 

300.3 Amidament i abonament 

 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

300.2 Execució de les obres 

 

300.2.1 Enretirada dels materials d’esbrossada 

 
El Contractista haurà de notificar al Director de l'obra 

el començament de qualsevol operació d’esbrossada i aquest donarà 
les normes que consideri oportunes per a la seva  execució i 
determinarà com cal disposar els materials obtinguts, tinguin o no 
valor comercial. 

 

 

300.3  Amidament i abonament 

 
Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 
 

 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió. (Unitat 
d'amidament: metre quadrat) 
 

 

Article 301 ENDERROCS  (PG-3/75 i 

modificacions posteriors, 

complementat amb les prescripcions 

tècniques  particulars) 

 

PG3 

Índex 

301.1 Definició  

301.2 Classificació 

301.3 Estudi de l’enderroc 

301.4 Execució de les obres 

301.4.1  Enderroc de les construccions 

301.4.2  Enretirada dels materials dels enderrocs  

301.5 Amidament i abonament 

 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

301.1 Definició 

 

301.2 Classificació 

 

301.2.1 Condiciones tècniques particulars 

 
 Per al present projecte els enderrocs es classifiquen de la 
següent manera (llista no exhaustiva): 
 

 Veure classificació per preus unitaris 

 

 

301.3 Estudi de l’enderroc 

 

301.4 Execució de les obres 

 

301.4.1 Enderroc de les construccions 

 

301.4.2  Enretirada dels materials dels enderrocs 

 

301.5 Amidament i abonament 
 

301.5.1 Condiciones tècniques particulars 

 
 Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 
exhaustiva):  
 

 Enderroc de vorada amb rigola de formigó col·locada 
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora. S’amidarà i abonarà per metres lineals 
(ml) de la longitud de vorada realment enderrocada.  El 
preu unitari inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article. A més a més inclou la 
càrrega. El transport a abocador a qualsevol distància 
de tots el productes resultants (fins i tot el cànon 
d’abocada) s’abonarà prèvia conversió de l’amidament a 
metres cúbics, segons està expressat en els preus del 
capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte. 

 Enderroc de paviment de llambordins, de fins a 2 m 
d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de 
superfície realment enderrocada. El preu unitari inclou 
tots els materials i treballs especificats en el present 
article. A més a més inclou la càrrega. El transport a 
abocador a qualsevol distància de tots el productes 
resultants (fins i tot el cànon d’abocada) s’abonarà 
prèvia conversió de l’amidament a metres cúbics, segons 
està expressat en els preus del capítol de Gestió de 
Residus del pressupost del projecte. 

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb 

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió. S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de 
superfície realment enderrocada. El preu unitari inclou 
tots els materials i treballs especificats en el present 
article. A més a més inclou la càrrega. El transport a 
abocador a qualsevol distància de tots el productes 
resultants (fins i tot el cànon d’abocada) s’abonarà 
prèvia conversió de l’amidament a metres cúbics, segons 
està expressat en els preus del capítol de Gestió de 
Residus del pressupost del projecte. 

 Tall amb serra de disc de paviment de mescles 
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (ml) realment de 
paviment tallat. El preu unitari inclou tots els materials 
i treballs especificats en el present article. El transport a 
abocador a qualsevol distància de tots el productes 
resultants (fins i tot el cànon d’abocada) s’abonarà 
prèvia conversió de l’amidament a metres cúbics, segons 
està expressat en els preus del capítol de Gestió de 
Residus del pressupost del projecte. 

 Fresatge en encaixos de paviments, fins a 10 cm de 
gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i 
acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor. S’amidarà i abonarà per metres quadrats 
(m2) de superfície fresada segons indicacions de la 
direcció d’obra. Inclou l’escombrat de la superfície amb 
escombradora de l’aglomerat, i els acabats en tapes i 
reixes i la càrrega. El transport a abocador a qualsevol 
distància de tots el productes resultants (fins i tot el 
cànon d’abocada) s’abonarà prèvia conversió de 
l’amidament a metres cúbics, segons està expressat en els 
preus del capítol de Gestió de Residus del pressupost del 
projecte. 

 
 

Article 302 ESCARIFICAT 

COMPACTAT  (PG-3/75 i 

modificacions posteriors, 

complementat amb les prescripcions 

tècniques  particulars) 

 

 

PG3 

Índex 

302.1 Definició  

302.2 Execució de les obres  

302.2.1  Escarificació 

302.2.2  Compactació  

302.3 Amidament i abonament 

 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

302.1 Definició 

 

302.1.1 Condiciones tècniques particulars 

 

Servirà per a la superfície d’assentament dels terraplens, 
fons d’excavació. 

 

 

302.2 Execució de les obres 

 

302.2.1 Condiciones tècniques particulars 

 
Aquesta operació es realitzarà un cop realitzada 

l’esbrossada i enretirada la terra vegetal. 

 

 

302.3 Amidament i abonament 

 

302.3.1 Condiciones tècniques particulars 

 
En el cas que aquesta unitat no aparegui específicament 

en el pressupost i quadres de preus s’entén inclosa en el preu del 
metre cúbic del terraplè, reblert o d’execució de la capa immediata 
superior de l’obra, com a preparació de la seva superfície 
d’assentament i, per tant, no dóna dret a abonament al 
Contractista. 

 
En tots els preus anteriors està inclosa la càrrega, el 

transport interior de l’obra.  
El transport a abocador a qualsevol distància de tots el 

productes resultants (fins i tot el cànon d’abocada) s’abonarà 
prèvia conversió de l’amidament a metres cúbics, segons està 
expressat en els preus del capítol de Gestió de Residus del 
pressupost del projecte. 

 
 

 

Article 310 ENRETIRADA I/O 

RECOL·LOCACIÓ  

D’ELEMENTS URBANS (nou 

article no inclòs al PG3) 

 

Nou article 

Índex 

310.1 Definició  

310.2 Classificació tècnica particular 

310.3 Amidament i abonament 

 

 

310.1 Definició 
 
Es refereix a l’extracció i enretirada de tots els elements 

urbans (per exemple: punts de llum, papereres, pilones, arbres, 
senyals de trànsit i informatives, pals, tanques, etc.) las quals són  
disconformes amb els treballs que s’han d’executar.  

Tots aquests materials s’hauran de lliurar al magatzem 
municipal, magatzem d’ús,  o bé, amb l’autorització de la Direcció 
Facultativa, aniran a abocador. 

Es refereix també a tots els treballs de recol·locació 
d’elements urbans singulars com poden ser: casetes de l’ONCE, 
parades de quioscs, panells especials informatius, contenidors 
d’escombraria, etc. 

 

310.2 Classificació tècnica particular 
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Per al present projecte les enretirades es classifiquen de 
la següent manera (llista no exhaustiva): 
 
Enretirades: 
  

 Veure preus unitaris 
 
Recol·locacions: 
 

 Veure preus unitaris 
 

 

310.3 Amidament i abonament 
 

 Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 
exhaustiva): 
  

 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S’amidarà i 
abonarà per metres lineals (ml) realment enderrocat. El 
preu unitari inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article .  

 

 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició 
d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4 m, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S’amidarà i 
abonarà per metres lineals (ml) realment enderrocat. El 
preu unitari inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article .  

 

 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició 
d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S’amidarà i 
abonarà per metres lineals (ml) realment enderrocat. El 
preu unitari inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article . 

 
 

 Desmuntatge, senyal de trànsit inclòs perfil suport i 
fonament amb mitjans manuals, càrrega de runes i 
materials i transport a l'abocador autoritzat o 
magatzem municipal. S’amidarà i abonarà per unitats 
(ut) realment enretirat. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article . 
 

  

 

Article 311  CATES LOCALITZACIÓ 

SERVEIS (nou article no inclòs al 

PG3) 
 

Nou article 

Índex 

311.1 Definició  

311.2 Classificació 

311.3 Amidament i abonament 

 

 

311.1   Definició 
 

Es refereix a les excavacions localitzades per a localitzar 

els serveis existents. Els treballs inclou l’enderroc i la reposició del 
paviment existent. 

 
 

311.2 Classificació 
 
La cata es considera  com a tal quan s’hagi d’enderrocar 

el paviment i reposar-lo. En el cas que no es doni algun d’aquest 
supòsits no s’abonarà com una unitat de cata. Aleshores se 
l’abonarà per preus unitaris individuals (excavació manual, etc.).  

 
 

311.3 Amidament i abonament 

 
Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 

 Excavació de cates a mà en zona de serveis per a la seva 
localització o variació, inclosa demolició i reposició de 
paviment, si s'escau, localització del servei corresponent 
i replé posterior amb tot-ú. S’amidarà i abonarà per 
unitats (ut) de cata realitzada i reposada. Inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 
 

 

  

CAPITOL  II EXCAVACIONS 
 

Article 320 EXCAVACIÓ  DE 

L’ESPLANACIÓ I PRÉSTECS  
(Redacció donada en l’Ordre Fom 

1382/02 complementat amb 

Prescripcions Particulars) 

 

 

PG3 

Índex 

320.1 Definició  

320.2 Classificació de les excavacions  

320.3 Execució de les obres 

320.3.1  Generalitats  

320.3.2  Drenatge 

320.3.3  Terra vegetal 

320.3.4  Utilització dels productes de l’excavació 

320.3.5  Excavació en roca 

320.3.6  Préstecs i aplecs 

320.4.7  Talussos 

320.4.8  Contactes entre desmunts i terraplens 

320.3.9 Tolerància geomètrica d’acabament de 

les obres 

320.4 Amidament i abonament 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

320.1  Definició 
 

320.1.1 Condiciones tècniques particulars 

 

Aquesta unitat inclou també: 
  

* Excavacions per a caixa de paviments de carrers 
* L'excavació de les zones on ha d'assentar-se edificis o 

instal·lacions annexes al carrer. 
* L'excavació dels préstecs així com la preparació prèvia a 

la seva explotació i posterior arranjament (cas que el 
subministrament de terres sigui per excavació de prèstecs 
i no pas a peu d’obra). 

* Les operacions de càrrega, transport i descàrrega en les 
zones d'ús o magatzematge provisional, fins i tot quan 
el material hagi de emmagatzemar-se varies vegades, 
així com la càrrega i transport a l'abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrers) i l'extensió i perfilat dels 
materials en aquests últims per tal d'adaptar la seva 
superfície al que s'indica en els plànols o bé el que 
indiqui l'Enginyer Director. 

*   L'adequada conservació dels materials i els cànons, 
indemnitzacions o qualsevol  altra tipus de despeses dels 
préstecs, llocs de magatzematge i dels abocadors.  

 

320.2  Classificació de les excavacions 
 

320.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
L’excavació es considerarà no classificada, la qual cosa 

suposa que a efectes d’abonament el terreny a excavar no haurà 
d’estar comprés en algun de les tres classificacions anteriors. Pel 
cas d’excavació de terres es consideraran com de qualsevol tipus. 

 

320.3  Execució de les obres 

 

320.3.1 Generalitats 

 

320.3.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
El Contractista indicarà a l'Enginyer Director amb la 

suficient antelació al començament de qualsevol excavació a fi de 
requerir d'aquest la prèvia aprovació del sistema d'execució que es 
vol fer servir. El Director d'Obra fixarà si ho creu necessari, 
l'organització d'aquests treballs. 

A banda del que s'especifica en el paràgraf anterior, el 
Contractista adoptarà en l'execució dels treballs d’explanació, 
desmunts i buidats, l'organització que cregui més convenient. En el 
cas que el sistema seguit fos, a criteri del Director de l'Obra, tan 
viciós que pogués comprometre la seguretat dels operaris o de 
l'obra, o bé impossibilités l'acabament de l'obra en el termini fixat, 
podrà ordenar la marxa i organització que haurà de seguir-se. 
Tanmateix, el Director de l'Obra donarà les ordres oportunes per a 
que els treballs es realitzin en condicions de seguretat per a evitar 
danys en les propietats enfrontades. 

Les obres complementàries a què poguessin donar lloc les 
precaucions que es prenguin per a prevenir els danys al·ludits 
hauran de ser ordenades pel Director de l'Obra, però en el cas que 
per circumstàncies imprevistes es presentés un problema d'urgència, 
el Contractista haurà de prendre provisionalment les mesures 
oportunes, a criteri d'aquest últim. 

No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui 
portat a terme en totes les seves fases amb les referències 
topogràfiques precises. 

Les vores, talussos i cunetes hauran de conformar-se 
d'acord amb el que sobre això s'assenyali en els plànols, tenint cura 

especialment en les transicions entre talussos de diferent inclinació, 
així com el pas de les seccions de desembosc a les seccions de 
terraplè. 

A causa de la possible presència de sòls inadequats no 
previstos en el projecte, l'excavació es realitzarà en primera fase 
fins a la cota prevista en els Plànols. Un cop aconseguida aquesta 
cota, el Director de les Obres decidirà la cota definitiva 
d'excavació, a partir de la qual se substituirà el material excavat 
per terraplè, compactat fins aconseguir el CBR utilitzat, en el 
tram concret, per al càlcul del ferm, i això fins a la cota prevista en 
els plànols. Aquesta excavació es realitzarà en com a mínim  trenta 
centímetres (30 cm.) de profunditat. 

Si com a conseqüència dels terrenys utilitzats, o d'errors 
en l'excavació,  s'hi produïssin excessos d'excavació,  el 
Contractista haurà d’emplenar, al seu càrrec, amb els  reblerts 
corresponents i amb els  desguassos, si calgués, en la manera que 
ordeni el Director de les Obres. 

Quan es prevegi un desfasament entre l'excavació i la 
prossecució de les obres, el Contractista conservarà, al seu càrrec, 
en perfecte estat de drenatge i apte pel trànsit la plataforma, 
d'acord amb les indicacions del Director de les Obres. Abans 
d'iniciar els treballs comprovarà, juntament amb el Director, els 
emplaçaments de les possibles canonades i si és precís es preveurà el 
seu desplaçament.  Si per falta de mesures previsores, o per  un 
tractament incorrecte, un dels materials es tornés inadequat, el 
Contractista haurà de substituir-lo o estabilitzar-lo amb calç o 
ciment al seu càrrec. 

No es permetrà l'abocament de terres en les vores de 
l'explanació si no és per causes molt justificades i amb autorització 
del Director de les Obres. 
 

320.2.2 Drenatge 

 

320.2.2.1  Condicions tècniques particulars 

 
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris, així 

com el seu manteniment en perfectes condicions durant l'execució 
dels treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 

320.2.3 Terra vegetal 
 

320.2.4 Utilització dels productes d'excavació 

 

320.3.4.1 Condicions tècniques particulars 
 

Els productes procedents de les excavacions que, segons 
les definicions, exigències i limitacions assenyalades en l'Apartat 
330.3.1 del PG-3, puguin classificar-se com a sòls "tolerables", 
"adequats",  "seleccionats" o “pedraplens”, podran ser utilitzats per 
a la formació de rebliments. 

El Contractista aplegarà els materials utilitzables on 
l'indiqui el Director de les Obres, sense considerar cap transport 
addicional que no sigui un únic estricte transport interior d'obra. 
En aquest cas no es tindrà en compte cap coeficient de transfor-
mació, entenent-se que un metre cúbic (m3) de sòl excavat, dóna 
lloc a un metre cúbic (m3) de terraplè compactat, anant a compte 
del Contractista la possible diferència. 

 

320.2.5 Excavació en roca 

 

320.2.6 Préstecs i aplecs 
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320.3.6.1 Condicions tècniques particulars 
 
El Contractista estarà obligat a aplegar els materials 

aprofitables en aplecs quan això sigui necessari i així ho ordeni el 
Director de l’Obra. 

Quan el material s'hagi de moure d'un aplec a un/s 
altre/s, les càrregues, transports i descàrregues que això ocasioni 
aniran a càrrec del Contractista. 

 

320.2.7 Talussos 

 

  

320.2.8 Contactes entre desmunts i terraplens 

 

  

320.3.9 Toleràncies geomètriques d’acabament de les 

obres 

 

  

320.4 Amidament i abonament 

 

320.4.1 Condicions tècniques particulars 

 

 Els préstecs no es mesuraran en origen, ja que la 

seva cubicació es deduirà dels corresponents perfils del 

terraplè, si és que existeixi preu independent en el Quadre 

de Preus número 1 del Projecte per aquest concepte. De 

no ser així, aquesta excavació es considerarà inclosa dins 

de la unitat de terraplè (com seria el cas per exemple del 
subministrament de terres de préstec a peu d’obra). 

 Les mesures especials per a la protecció 

superficial del talús s’amidarà i abonarà seguint el criteri 

establert en el Projecte per a les unitats respectives. No 
seran d’abonament. 

 
 Les operacions de les excavacions es classificaran segons 
els següents preus unitaris (llista no exhaustiva): 
 

 Excavació de terres a cel obert per mitjans mecànics, en 
terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny 
excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar 
explosius o martells molt pesats trencadors) aplegat de 
les terres a la vora. Mesurades sobre perfil. Inclou el refí 
dels talussos resultants. S’amidarà i abonarà per metres 
cúbics (m3) , mesurades sobre els plànols de perfils 
transversals, una vegada s’hagin comprovat que aquests 
són correctes. Totes les sobreexcavacions aniran a càrrec 
del Contractista llevat que  hagin estat autoritzades pel 
Director de l’Obra . El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 

 Càrrega de terra i productes resultants de les 
excavacions. Mesurada sobre perfil. S’amidarà i abonarà 
per metres cúbics (m3) , mesurades sobre els plànols de 
perfils transversals, una vegada s’hagin comprovat que 
aquests són correctes. Totes les sobreexcavacions aniran 
a càrrec del Contractista llevat que  hagin estat 
autoritzades pel Director de l’Obra . El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article. 

 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics. 
S’amidarà i abonarà per unitats m2 realment executats 

segons plànols una vegada comprobats. Inclou tots els 
materials i treballs. 

 Transport interior d’obra productes resultants de les 
excavacions. Mesurada sobre perfil. S’amidarà i abonarà 
per metres cúbics (m3) , mesurades sobre els plànols de 
perfils transversals, una vegada s’hagin comprovat que 
aquests són correctes. Inclou tots els moviments interiors 
que s’hagin de fer. Totes les sobreexcavacions aniran a 
càrrec del Contractista llevat que hagin estat 
autoritzades pel Director de l’Obra . El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article. 

 
Como norma general d’amidament en tots el preus 

unitaris d’aquest article s’amidarà i abonarà la unitat 
d’amidament realment realitzada sempre i quan aquesta sigui 
inferior a la prevista en les seccions tipus, perfils transversals, etc. 
dels plànols del projecte, preu unitari del projecte o instruccions de 
la Direcció Facultativa de l’obra.  En el cas contrari, quan se 
superi l’amidament previst en aquests, no seran d’abonament 
excepte si han estat autoritzats per la Direcció Facultativa de 
l’obra. 

Tots els amidaments són sobre perfil, per tant, no hi serà 
d'aplicació cap coeficient corrector per l’esponjament dels 
materials. 

El Contractista estarà obligat a aplegar el material 
aprofitable  en aplecs quan sigui necessari i així ho ordeni el 
Director de l’Obra. 

Totes les càrregues, transports i descàrregues addicionals 
necessàries per a la formació  i transvasament d'aplecs les quals són 
prèvies  a l'extensió definitiva d'aquells materials excavats que 
siguin utilitzats per a reblerts en l'obra, i zones annexes a ella, no 
seran d'abonament ja que es consideren incloses dins dels anteriors 
preus unitaris. Totes les altres càrregues i transports interiors 
d’obra addicional per moure aquest material aniran a càrrec del 
Contractista. És a dir que quan el material s'hagi de moure d'un 
aplec a un/s altre/s (o bé directament al lloc d’ús), les càrregues, 
transports i descàrregues que això ocasioni aniran a càrrec del 
Contractista.  

El transport a abocador a qualsevol distància de tots el 
productes resultants (fins i tot el cànon d’abocada) s’abonarà 
prèvia conversió de l’amidament a metres cúbics, segons està 
expressat en els preus del capítol de Gestió de Residus del 
pressupost del projecte. 

 
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris, així 

com el seu manteniment en perfectes condicions durant l'execució 
dels treballs aniran a càrrec del Contractista. 

 

 

 

Article 321 EXCAVACIÓ EN RASES I 

POUS  (Redacció donada en l’Ordre 

Fom 1382/02 complementat amb 

Prescripcions Particulars) 
 

PG3 

Índex 

321.1 Definició  

321.2 Classificació de les excavacions  

321.3 Execució de les obres 

321.3.1  Principis generals  

321.3.2  Estrebada i apuntament 

321.3.3  Drenatge 

321.3.4  Talussos 

321.3.5  Neteja del fons 

321.3.6  Utilització dels productes de l’excavació 

321.4.7  Aplecs 

321.4 Excessos inevitables 

321.5 Toleràncies de les superfícies acabades 

321.6 Amidament i abonament 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

321.1 Definició 

 

321.2 Classificació de les excavacions 
 

321.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
L’excavació es considerarà no classificada, la qual cosa 

suposa que a efectes d’abonament el terreny a excavar no haurà 
d’estar comprés en algun de les tres classificacions de l’article 320 
“Excavació de l’explanació i prestecs”. Pel cas d’excavació de 
terres es consideraran com de qualsevol tipus. 

 

321.3 Execució de les obres 
 

321.3.1  Principis generals 

 

321.3.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director de 

les Obres els plans de detall que mostrin el mètode de construcció 
que ell proposa. 

Les excavacions s'executaran ajustant-se a les 
dimensions i perfil que constin en el Projecte o que l'indiqui el 
Director de les Obres. 

Es marcarà sobre el terreny la situació i límits de les 
rases que no hauran d'excedir els que han servit de base per a la 
redacció del projecte. 

Quan calgui aixecar el paviment existent se seguiran les 
indicacions del Director de les Obres, amb coneixement d'aquest. 

Totes les excavacions de rases en trams de vials en 
terraplè s'executaran un cop s'hagi realitzat el terraplè fins a la 
seva cota definitiva. 

Hauran de respectar-se tots els serveis i servituds quan 
es descobreixin a l'obrir les rases, disposant-t’hi els peons 
necessaris. Quan s'hagin d'executar obres per aquests conceptes, ho 
ordenarà Director de les Obres. 

Durant el temps que estiguin obertes les rases, el 
Contractista establirà els senyals de perill necessaris, especialment 
per la nit. 

No es procedirà al reblert de les rases o excavacions, 
sense el seu reconeixement previ i autorització escrita del Director 
de les Obres. 

Els excessos en l'excavació, se suplementaran amb 
formigó de dèbil dosificació de ciment i aniran a càrrec del 
Contractista. 

 

321.3.2  Estrebada i apuntalament 

 

321.3.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
Tots els apuntalaments el Contractista els calcularà i 

dimensionarà en base a les càrregues màximes que puguin donar-se 
sota les  condicions més desfavorables. 

L'apuntalament s'elevarà com a mínim cinc centímetres 
(5 cm.)  per sobre de la línia de terreny o de la faixa protectora. 

Els apuntalaments no s'aixecaran sense ordre expressa 
del Director de les Obres. 

 

321.3.3 Drenatge 

 

321.3.3.1 Condicions tècniques particulars 

 
En el cas que els estintolament no figurin com a preu 

independent en el projecte aquests no seran d’abonament al 
Contractista ja que es consideraran inclosos dins de la unitat 
d’excavació en rases i pous. 

Es prendran les precaucions que calguin per evitar que 
l'aigua inundi les rases obertes. 

Els esgotaments que calguin es faran reunint les aigües 
en pous de drenatge construïts fora de la línia de la rasa. 

Els costos d’esgotament i drenatge aniran a càrrec del 
Contractista.  

 

321.3.4 Talussos 

 

321.3.5  Neteja del fons 

 

321.3.5.1 Condicions tècniques particulars 

 
La preparació del fons de les rases requerirà les 

operacions  següents: rectificació del perfil longitudinal, retallada 
de les parts sortints que s'acusin tant en planta com en alçat, 
reblert amb sorra de les depressions i piconat general per preparar 
l'assentament de l'obra posterior, havent-se d'aconseguir  una 
densitat del noranta-cinc per cent (95%) del Proctor  modificat. 

 

321.3.6  Utilització dels productes d'excavació 

 

321.3.6.1 Condicions tècniques particulars 

 
La terra vegetal procedent de la capa superior de les 

excavacions no podrà utilitzar-se per al rebliment de les rases, i 
s'haurà de transportar a l'abocador. En tot cas l'Enginyer Director 
fixarà el límit d'excavació a partir del qual la terra excavada podrà 
conservar-se en les proximitats de les rases per a ser utilitzada en el 
rebliment de les mateixes. En tot cas el  reblert de la rasa haurà  de 
ser com a mínim amb sòl  seleccionat. 

 

321.3.7 Cavallons 

 

321.3.7.1 Condicions tècniques particulars 

 
Les terres procedents d'excavacions es dipositaran a una 

distància mínima d'un metre (1 m) de la vora de les rases i a un sol 
costat d'aquestes i sense formar un cordó continu,  deixant els 
passos necessaris per al trànsit general,  els quals es farà utilitzant 
passarel·les rígides sobre les rases. 

 

321.4 Excessos inevitables 
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321.5 Toleràncies de les superfícies acabades 

 

321.6 Amidament i abonament 

 

321.6.1 Condicions tècniques particulars 

 
Les excavacions de rases i pous es classificaran segons 

els següents preus unitaris (llista no exhaustiva): 
 

 Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no 
classificades), amb mitjans manuals, amb extracció a la 
vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. 
Inclou els possibles esgotaments. S’amidarà i abonarà 
per metres cúbics (m3) realment excavades, mesurades 
sobre les seccions tipus o perfils teòrics indicats en els 
plànols. Es tindrà en compte els excessos inevitables i la 
profunditat realment executada, sempre que aquests 
hagin estat autoritzats pel Director de l’Obra. Inclou la 
part proporcional d’ajudes manuals (es refereix a 
l’operari que acompanya l’excavadora el qual ajuda 
manualment a l’excavació en els llocs de dubte) i els 
possibles esgotaments. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 

 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous 
d'amplada fons d'excavació inferior a 0,80 metres i 
profunditat màxima 3 metres, amb mitjans mecànics en 
terres de qualsevol tipus (no classificades), i en zona 
amb serveis urbans, mesurat sobre perfil. Extracció a la 
vora dels productes resultants. Inclou la part 
proporcional d'ajudes manuals i els possibles 
esgotaments. S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) 
realment excavades, mesurades sobre les seccions tipus o 
perfils teòrics indicats en els plànols. Es tindrà en 
compte els excessos inevitables i la profunditat realment 
executada, sempre que aquests hagin estat autoritzats 
pel Director de l’Obra. Inclou la part proporcional 
d’ajudes manuals (es refereix a l’operari que acompanya 
l’excavadora el qual ajuda manualment a l’excavació en 
els llocs de dubte) i els possibles esgotaments. El preu 
unitari inclou tots els materials i treballs especificats en 
el present article. 

 
Aquelles rases que ultrapassin les dimensions definides 

en el present apartat seran abonades dins el preu unitari de 
“Excavació de terra a cel obert” de l’article 320 “Excavació de 
l’esplanació i préstecs”. 

 
En general, i en tots els casos anteriorment esmentats, 

quan hi sigui necessari realitzar estintolaments, apuntalaments o 
esgotaments, i la partida no aparegui en els respectius pressupostos 
parcials de cadascuna de les obres, aquests aniran a càrrec del 
Contractista. 

 
Com norma general d’amidament en tots el preus 

unitaris d’aquest article s’amidarà i abonarà la unitat 
d’amidament realment realitzada sempre i quan aquesta sigui 
inferior a la prevista en les seccions tipus, perfils transversals, etc. 
dels plànols del projecte, preu unitari del projecte o instruccions de 
la Direcció Facultativa de l’obra.  En el cas contrari, quan se 
superi l’amidament previst en aquests, no seran d’abonament 
excepte si han estat autoritzats per la Direcció Facultativa de 

l’obra. 
Tots els amidaments són sobre perfil, per tant, no hi serà 

d'aplicació cap coeficient corrector per l’esponjament dels 
materials. 

 

 

 

CAPÍTOL  III  REBLERTS 
 

Article 330 TERRAPLENS  (Redacció donada 

en l’Ordre Fom 1382/02 complementat 

amb Prescripcions Particulars) 
 

PG3 

Índex 

330.1 Definició  

330.2 Zones dels reblerts tipus terraplè 

330.3 Materials 

330.3.1  Criteris generals 

330.3.2  Característiques dels materials 

330.3.3  Classificació dels materials 

330.3.3.1  Sòls seleccionats 

330.3.3.2  Sòls adequats 

330.3.3.3  Sòls tolerables 

330.3.3.4  Sòls marginals 

330.3.3.5  Sòls inadequats 

330.3.4 Ús 

330.3.4.1  Ús per zones 

330.3.4.1.1   Coronació 

330.3.4.1.2   Nucli 

330.3.4.1.3   Espaldons 

330.3.4.2  Grau de compactació 

330.3.4.3  Humitat de posada en obra 

330.4.4 Precaucions especials amb els diferents 

tipus de sòls 

330.4.4.1 Sòls col·lapsables 

330.4.4.2 Sòls expansius 

330.4.4.3 Sòls amb guixos 

330.4.4.4  Sòls amb altres sals solubles 

330.4.4.5  Sòls amb matèria orgànica 

330.5 Equip necessari per a l’execució de les obres 

330.6 Execució de els obres 

330.6.1 Preparació de la superfície de suport del 

reblert tipus terraplè 

330.6.2 Extensió de les tongades 

330.6.3 Humectació o deseccació 

330.6.4 Compactació 

330.6.5  Control de la compactació 

330.6.5.1  Generalitats 

330.6.5.2  Assaigs de referència 

330.6.5.3  Determinació “in situ” 

330.6.5.4  Anàlisi dels resultats 

330.7 Limitacions a l’execució 

330.8 Amidament i abonament 

Normes de referencia en l’article 330 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

330.1  Definició 

 

330.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
A més del que s'especifica a dalt, aquesta unitat d'obra  

va dirigida també a: 
 
* Rebliments localitzats (com per exemple rases amples, 

formació de trasdossos de murs, etc.) quan aquests 
ultrapassin les dimensions per a considerar-los talment 
com a reblerts localitzats segons l’article 332 
“Rebliments localitzats” 

* Formació de lleres de rius i rieres 
 

Inclou també: 
 

*  Els esgotaments i drenatges superficials durant 
l'execució de les obres. 

*   L'escarificació i compactació de la superfície de seient de 
terraplè 

* Els escarificats de capes, materials d'aportació i noves 
compactacions quan sigui necessari. 

*  Qualsevol treball, maquinària, material o element 
auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat. 

 

330.2 Zones dels replens tipus terraplens 

 

330.3  Materials 
 

330.3.1  Criteris generals 

 

330.3.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
Per aquest projecte els materials procediran 

fonamentalment tant de préstec exterior de l’obra i com de 
l'excavació de l'explanació sempre que es puguin utilitzar. Serà 
responsabilitat del Contractista comprovar que la naturalesa del 
material sigui adient per a la formació de terraplens. 

 

330.3.2  Característiques dels materials 

 

330.3.3 Classificació dels materials 

 

330.3.3.1 Sòls seleccionats 

 

330.3.3.2    Sòls adequats 

 

330.3.3.3 Sòls tolerables 

 

330.3.3.4 Sòls marginals 

 

330.3.3.5 Sòls inadequats 

 

 

330.4 Ús 

 

330.4.1 Ús per zones 

 

330.4.1.1 Condicions tècniques particulars 

 

En tots els encreuaments de tàlvegs, la llera antiga dels 
rierols (tant del cabal permanent com temporal) ha de cobrir-se amb 
una capa anticontaminant d'1 metre de gruix d'un material 
granular seleccionat, amb un percentatge de fins menor del 10%. 

 

330.4.1.1 Coronació 

 

330.4.1.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
Per aquest projecte s’utilitzarà per a la coronació sòl 

seleccionat amb CBR > 10. 

 

330.4.1.2 Fonament 

 

330.4.1.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
Per aquest projecte s’utilitzarà per al fonament sòl 

seleccionat amb CBR > 10. 

 

330.4.1.3 Nucli 

 

330.4.1.3.1 Condicions tècniques particulars 

 
Per aquest projecte s’utilitzarà per al nucli sòl 

seleccionat amb CBR > 10. 

 

330.4.1.4 Espaldons 

 

330.4.2 Grau de compactació 

 

330.4.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
Per aquest projecte i a efectes de compactació, 

s’estableixen els següents graus de compactació: 
 

*  El fonament es compactarà al noranta-cinc per cent 
(95%) de la màxima densitat obtinguda en l'Assaig 
Proctor Modificat 

 * El nucli es compactarà al noranta-cinc per cent (95%) de 
la màxima densitat obtinguda en l'Assaig Proctor 
modificat,  

*  La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm.) 
superiors al terraplè, es compactarà al noranta-vuit cent 
(98 %) de la màxima densitat obtinguda en l'Assaig 
Proctor Modificat 

 

330.4.3 Humitat de posada en obra 

 

330.4.4 Precaucions especials amb distints tipus de sòls 

 

330.4.4.0 Condicions tècniques particulars 

 
El contacte entre capes de diferent material compliran 

les condicions de filtre per tal d'evitar que els materials fins puguin 
envair els buits dels de granulometria més amplia. 

 

330.4.4.1   Sòls col·lapsables 

 

330.4.4.2     Sòls expansius 

 
330.4.4.3 Sòls amb guixos 
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330.4.4.4 Sòls amb altres sals solubles 

 
330.4.4.5 Sòls amb matèria orgànica 

 

330.5 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
330.6 Execució de les obres 
 

330.6.1 Condicions tècniques particulars 

 
Es posarà especial atenció en l'acabat dels talussos del 

terraplè i s'evitaran solcs i erosions fent el tractament que calgui i 
tenint en compte que serà responsabilitat del Contractista, qui 
haurà de fer les reparacions que calgui, sempre que el Director de 
l'Obra no disposi el contrari. 

La superfície de la coronació serà convexa amb pendent 
transversal mínima definida en plànols el qual no podrà ser 
inferior al 2%. 

La superfície de les capes de fonament i de nucli serà 
convexa, amb pendent transversal mínima definida en plànols el 
qual no podrà ser inferior al 2%. 

 

330.6.1 Preparació de la superficie de recolzament del 

reblert tipus terraplè 

 

330.6.2 Extensió de les tongades 

 

330.6.3 Humectació i assecat 

 

330.6.4 Compactació 

 

330.6.5 Control de la compactació 

 

330.6.5.1 Generalitats 

 

330.6.5.2 Assaigs de referencia 

 

330.6.5.3 Determinació “in situ” 

 

330.6.5.4 Anàlisi dels resultats 

 

330.7 Limitacions a l’execució 

 

330.8 Amidament i abonament 

 

330.8.1 Condicions tècniques particulars 

 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se 

aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del 

terraplén (no és el nostre cas). 
 

El terraplè i terraplenat  es classificarà segons els 
següents preus unitaris (llista no exhaustiva): 
 

 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM. Mesurat sobre perfil. Sòl 
seleccionat de préstec, CBR > 10 a 95 % P.M., segons 
PG3. Subministrament a peu d'obra. S’amidarà i 
abonarà per metres cúbics (m3) realment subministrats 
mesurats sobre els plànols de perfils transversals, una 

vegada s’hagin comprovat que aquests són correctes. 
Totes les sobreexcessos aniran a càrrec del Contractista 
llevat que  hagin estat autoritzats pel Director de 
l’Obra. Aquest preu serà únic independentment de la 
procedència del material i de la distància de transport 
necessaris i dels possibles cànons de compra i/o 
extracció. El preu unitari inclou tots els materials i 
treballs especificats en el present article.  

 

 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i 
compactació del 95% del proctor modificat en tota la 
tongada. Inclou el refí dels talusos resultants i 
l'escarificat i compactació de la base de seient del reblert. 
Totalment col·locat. S’amidarà i abonarà metres cúbics 
(m2) realment estesos mesurats sobre els plànols, una 
vegada s’hagin comprovat que aquests són correctes. 
Tots els sobreexcessos aniran a càrrec del Contractista 
llevat que  hagin estat autoritzats pel Director de 
l’Obra. Inclou l’escarificat i el compactat (al 95 % P.M.) 
de la base de seient del terraplè, el refí dels talussos 
resultants i els possibles esgotaments. El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article.  

 
El preu del terraplenat inclou la construcció de rasants, 

la prova del camió de 20 tones sobrecarregat, i el refí dels talussos 
resultants. També es troba comprès l'excés lateral necessari perquè 
el grau de compactació aconsegueixi els valors exigits en les vores 
de la secció transversal del projecte, així com el perfilat que inclou 
l'excavació i retirada d'aquell excés fins aconseguir el perfil de la 
secció tipus. Les obres de fàbrica malmeses durant el pas de la 
maquinària es reconstruiran i aniran a càrrec del Contractista. 
 

En el cas que s'aprofiti material de la pròpia obra com a 
terraplè al Contractista sols se li abonarà el preu unitari de 
terraplenat, sense perjudici del possible transport interior d'obra de 
material que pugui produir-se. 

 
No es permetrà la realització de terraplens si abans no 

s'han establert les referències topogràfiques precises per a la seva 
execució i amidament. 

Como norma general d’amidament en tots el preus 
unitaris d’aquest article s’amidarà i abonarà la unitat 
d’amidament realment realitzada sempre i quan aquesta sigui 
inferior a la prevista en les seccions tipus, perfils transversals, etc. 
dels plànols del projecte, preu unitari del projecte o instruccions de 
la Direcció Facultativa de l’obra.  En el cas contrari, quan se 
superi l’amidament previst en aquests, no seran d’abonament 
excepte si han estat autoritzats per la Direcció Facultativa de 
l’obra. 

Tots els amidaments són sobre perfil, per tant, no hi serà 
d'aplicació cap coeficient corrector per l’esponjament dels 
materials. 

Tots els preus unitaris de subministrament de terres 
seran d’aplicació per als reblerts de rases de qualsevol tipus. 

 

Normes de referencia en l’article 330 

 

 

 

Article 332 REBLIMENTS LOCALITZATS  
(Redacció donada en l’Ordre Fom 

1382/02 complementat amb 

Prescripcions Particulars) 
 

Índex 

332.1 Definició  

332.2 Zones dels reblerts  

332.3 Materials 

332.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

332.5 Execució de les obres 

332.51 Preparació de la superfície de suport 

dels reblerts localitzats 

332.5.2  Extensió i compactació 

332.5.3 Reblert de rases per a instal·lació de 

canonades 

332.6 Limitacions de l’execució 

332.7 Amidament i abonament 

Normes de referència en l’article 332 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

332.1 Definició 

 
332.2 Zones dels reblerts 

 

 332.3 Materials 
 

332.3.1 Condicions tècniques particulars 
 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y 

seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego, a 
més a més de sauló sense garbellar o garbellat  ambdós amb CBR > 

10 compactat al 95% del P.M.  Se emplearán suelos 

adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según 

UNE 103502, correspondiente a las condiciones de 

compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el 

caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 
 

En el reblert de rases i pous s’utilitzarà sòl seleccionat 
amb CBR > 10. 

 

332.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 

332.5 Execució de les obres 

 

332.5.1 Preparació de la superfície d’assentament dels 

reblerts localitzats 

 

332.5.2 Extensió i compactació 

 

332.5.3 Reblert de rases per a la instal·lació de 

canonades 

 

332.5.1 Condicions tècniques particulars 

 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos 

zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos 

treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz 

superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto 

del relleno de la zanja (no és el nostre cas). 
En el present projecte totes les zones (baixes i altes) 

estan definides en els plànols. 

En la zona baja el relleno será de material no 

plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. 
(no és el nostre cas). En el present projecte el reblert de la zona 

baixa està definit en els plànols.  El tamaño máximo 

admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 

cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte 

centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas 

mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación 

no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado 

según UNE 103501. 

 

332.6   Limitacions de l’execució 
 

332.7   Amidament i abonament 

 
332.7.1 Condicions tècniques particulars 

 
El precio incluye la obtención del suelo, 

cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 

carga y descarga, transporte, colocación, compactación y 

cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en 

la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, 

por lo tanto, de abono como suelo procedente de 

préstamos (no és el nostre cas), salvo especificación en 

contra. 

 
El reblert i rebliment  es classificarà segons els següents 

preus unitaris (llista no exhaustiva): 

 

 Reblert i piconat de rases amb terres de la propia 
excavació o d'aportació, extradós de pous, embornals i 
tronetes, per a una amplada en el fons de rasa inferior a 
0,80 metres i fins a 3 metres de profunditat, segons PG3, 
estesa, anivellat i compactació al 95 % P.M. en primeres 
tongades i 98 % P.M. tongada de coronació. Totalment 
col·locat. (Unitat d'amidament: metre cúbic) Totes les 
sobreexcessos aniran a càrrec del Contractista llevat que  
hagin estat autoritzats pel Director de l’Obra. . El preu 
unitari inclou tots els materials i treballs especificats en 
el present article. 

 
No es permetrà la realització de rebliments localitzats si 

abans no s'han establert les referències topogràfiques precises per a 
la seva execució i amidament. 

Como norma general d’amidament en tots el preus 
unitaris d’aquest article s’amidarà i abonarà la unitat 
d’amidament realment realitzada sempre i quan aquesta sigui 
inferior a la prevista en les seccions tipus, perfils transversals, etc. 
dels plànols del projecte, preu unitari del projecte o instruccions de 
la Direcció Facultativa de l’obra.  En el cas contrari, quan se 
superi l’amidament previst en aquests, no seran d’abonament 
excepte si han estat autoritzats per la Direcció Facultativa de 
l’obra. 

Tots els amidaments són sobre perfil, per tant, no hi serà 
d'aplicació cap coeficient corrector per l’esponjament dels 
materials. 
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Normas de referencia en el artículo 332 

 
 

 

CAPÍTOL IV ACABAMENT 
 

Article 340 ACABAMENT I REFÍ DE 

L’ESPLANADA (Redacció donada 

en l’Ordre Fom 1382/02 complementat 

amb Prescripcions Particulars) 
 

 

Índex 

340.1 Definició  

340.2 Execució de les obres 

340.3 Toleràncies d’acabat 

340.4 Amidament i abonament 

Normes de referència en l’article 340 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

340.1 Definició 

 

340.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
Es refereix també al conjunt d’operacions necessàries per 

aconseguir l’acabat geomètric de l’esplanada quan aquesta es el 
terreny natural, així com també els treballs d’escarificat, refi i 
compactat al noranta-vuit (98 %) per cent d’aquesta capa. 

 

340.2 Execució de les obres 

 

340.3 Toleràncies d’acabat 
 

340.2 Amidament i abonament 

 

340.2.1 Condicions tècniques particulars 

 

 L’acabat i refí de l’esplanada es considerarà 

inclosa dins de les unitats d’excavació, terraplè, o 

pedraplè, segons sigui el cas. Per tant no dóna lloc a 
abonament al Contractista. 
 

Normas de referencia en el artículo 340 
 
 
 

Article 341     REFINO DE TALUDES 
 

 

Índex 

341.1 Definició  

341.2 Execució de les obres 

341.4 Amidament i abonament 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

341.1 Definició 

 

341.2 Execució de les obres 

 

341.3 Amidament i abonament 

 

340.231 Condicions tècniques particulars 

 
 No és d’abonament es considera inclosa dins de les 
unitats d’obra de moviment de terres 
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PART  IV  DRENATGE 
 

 

CAPÍTOL  I CUNETES 
 

 

Article 400 CUNETES DE FORMIGÓ 

EXECUTADES EN OBRA 

(Redacció donada en l’Ordre 

Fom/1382/02) 

 
PG3 

Índex 

400.1 Definició  

400.2 Materials  

400.2.1  Formigó  

400.2.2  Altres materials 

400.3 Execució 

400.3.1  Preparació del llit de suport 

400.3.2  Formigonat 

400.3.3  Juntes 

400.4 Excessos inevitables 

400.5 Toleràncies de les superfícies acabades 

400.6 Amidament i abonament 

Normas de referencia en el artículo 400 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 
400.1  Definició 

 

400.1.1 Condicions tècniques particulars 
 
 Per a aquest projecte es distingiran les següents cunetes: 
 
 Cuneta formigó d’1 metre d’amplada 
 
 Es tracta de la cuneta de recollida d’aigües diferent a 
l’anterior amb cubeta triangular asimètrica (pendents 1/1 i 1/3) de 
base 1 metre i profunditat 0.25 m. Construïda amb formigó HM-20  
de 0.10 m d’espessor. 

 
400.2  Materials 

 

400.2.1  Formigó 

 

400.2.2  Altres materials 

 
400.3  Execució  
 
400.3.1  Preparació del llit d’assentament 

 

400.3.2  Formigonat  

 

400.3.3  Juntes 

 
400.4  Amidament i abonament 
 
400.4.1 Condicions tècniques particulars 

 
Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 

 
Cuneta de formigó d’1 metre d’amplada  

 
 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m 
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 
N/mm2 de resistència característica a compressió. S’amidarà i 
abonarà per metres lineals (ml). Inclou l’excavació i enretirada dels 
materials i terres sobreres a l’abocador (fins i tot el cànon 
d’abocada) i tots els treballs i materials especificats en el present 
article. 

 
Normas de referencia en el artículo 400 

 

 
 

CAPÍTOL  II TUBS, TRONETES 

I BUNERES  
 

 

Article 410 TRONETES I POUS DE 

REGISTRE  (Redacció donada en 

l’Ordre Fom 1382/02 complementat 

amb Prescripcions Particulars) 
 

 

PG3 

Índex 

410.1 Definició  

410.2 Forma i dimensions 

410.3 Materials 

410.4 Execució 

410.5 Amidament i abonament 

Normas de referencia en el artículo 410 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

 

410.1 Definició 

 

410.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
Aquesta unitat comprèn l'execució dels pous de registre 

de la xarxa de sanejament. 
 

Tapes de registre 
 

La tapa de registre dels pous serà: 
 
 De fosa dúctil, tipus Solo  (Norinco, o equivalent),  de 

diàmetre de pas d’home 600 mm, tipus D-400 segons norma UNE-
EN-124 tipus, de càrrega de ruptura de 40 tones, amb junta 
mecanitzada,  amb marc quadrat o circular, revestida amb pintura 
negra. 
 

 
410.2 Forma i dimensions 

 

410.3 Materials 

 

410.4 Execució 

 

410.5 Amidament i abonament 
 

410.5.1 Condicions tècniques particulars 

 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio 

incluirá la unidad de obra completa y terminada 

incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos 

complementarios (tapa, cerco, pates, etc.) (no és el nostre 
cas). 

 
Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 
 

 Solera de formigó HM-30/B/10/Q+Ia de 35 cm de gruix 
amb la mitja canya formada de dimensió quadrada de 
1.20 x 1.20 m.   S’amidarà i abonarà per unitats (ut.) 
realment construït. El preu unitari inclou tots els 
materials  i treballs especificats en el present article 

 Solera de formigó HM-30/B/10/Q+Ia de 20 cm de gruix 
de dimensió quadrada de 0.90 x 0.90 m.   S’amidarà i 
abonarà per unitats (ut.) realment construït. El preu 
unitari inclou tots els materials  i treballs especificats en 
el present article 

 Marc i tapa de fosa dúctil, tipus SOLO (Norinco, o 
similar) tipus D-400, segons norma UNE-EN-124 per a 
una càrrega de ruptura de 60 tones. Marc quadrat o 
rodó, amb el pas lliure de 60 cm , amb junta de neopré. 
Amb l'anagrama municipal del servei. Inclou el 
recalçament amb maó massís 29 x 14 x (5 o 6) cm i 
morter (com a mínim dues filades). S’amidarà i abonarà 
per unitats (ut.) realment col·lacades. El preu unitari 
inclou tots els materials  i treballs especificats en el 
present article 

  
 
 

Els altres formigons a emprar en la construcció dels pous 
de registre s’amidaran i abonaran segons l’article 630 “Obres de 
formigó en massa o armat”. 

L’acer  a emprar en la construcció dels pous de registre 
s’amidarà i abonarà segons l’article 630 “Obres de formigó en 
massa o armat” 

Les parets d’obra de fàbrica dels pous de registre i els que 
ultrapassin les dimensions abans expressades en les tronetes 

s’amidaran i abonaran com a parets d’obra de fàbrica segons 
l’article 657 “Obres de fàbrica”.  

Els encofrats a emprar en la construcció dels pous de 
registre s’amidarà i abonarà segons l’article 680 “Encofrats i 
motlles” 

Els marcs i les tapes registrables de les tronetes a emprar 
en la construcció de les tronetes s’amidaran i abonaran segons 
l’article 710 “Enllumenat públic”.   

 

 

 

 

Article 411  EMBORNALS I BUNERES  
(Redacció donada en l’Ordre Fom 

1382/02 complementat amb 

Prescripcions Particulars) 
 

 

PG3 

Índex 

411.1 Definició  

411.2 Forma i dimensions 

411.3 Materials 

411.4 Execució 

411.5 Amidament i abonament 

Normas de referencia en el artículo 411 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

 

411.1 Definició 

 

411.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
 S’han considerat per aquest projecte els següents 
elements (llista no exhaustiva): 

 
 Base embornals prefabricats de formigó 30 x 70 cm 

sifònics amb connexió a xarxa secundària existent 

 Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 100x500x85 
cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó sobre solera 
de 10 cm de formigó.  

 

 

411.2 Forma i dimensions 
  

411.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
Les dimensions mínimes dels embornals són: 
Pou Embornal     
Mesures interiors     
Llarg:  60 cm 
Ample:  30 cm   
Alt: variable (mínim 57 cm) 

 
Les dimensions mínimes de la troneta interceptora és: 
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Pou reixa interceptora    
Mesures interiors     
Llarg (mínim): 50 cm 
Ample:  40 cm   
Alt: variable (mínim 132 cm) 

 

 

411.3 Materials 
 

411.4 Execució de les obres 

 

411.3 Amidament i abonament 
 

411.3.1 Condicions tècniques particulars 

 
Es distingeixen els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 
 

 Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 100x500x85 
cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó sobre solera 
de 10 cm de formigó. .S’amidarà i abonarà per unitats 
(ut) realment instal·lat. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 
 

 Bunera registrable per a cuneta de formigó segons 
plànols formada per: 
- Solera de 20 cm de Formigó i caixa de maó massís amb 
morter M-450, arrebosat i lliscat per dins amb M-600 
- Biga de formigo armat pintada amb morter epoxi per 
sostenir les frontisses i marcs 
- Connexió Tub Pe-80 alveolar D=315mm amb formigó 
HM-20/B/10/I. 
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) realment instal·lat. 
El preu unitari inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article. 

 

 Marc i reixa d'embornal afrontisada i abatible de fosa 
dúctil de dimensions de reixa 795 x 240 mm de 100 mm 
d'alçada, tipus C-250 UNE EN-124, tipus DELTA 80 
(Benito o similar), pintada amb pintura asfàtica o 
quitrà. Càrrega de ruptura 25 tones. Inclou el 
recalçament del marc amb morter i maons. S’amidarà i 
abonarà per unitats (ut) realment instal·lada. El preu 
unitari inclou tots els materials i treballs especificats en 
el present article. 

 

 Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Benito RP-30 o 
similar, abatible, de 365x365x35 mm, classe C250 segons 
norma UNE-EN 124. S’amidarà i abonarà per unitats 
(ut) realment instal·lada. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 

 

 Bastiment i reixa de fosa dúctil, tipus Benito RP-70 o 
similar, abatible, de 765x765x35 mm, classe C250 segons 
norma UNE-EN 124 S’amidarà i abonarà per unitats 
(ut) realment instal·lada. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 
 

 Marc i reixa interceptora de fosa gris, qualitat GG-25 
segons norma Din 1691, de dimensions 100 x 500 mm i 
70 mm d'espessor (tipus FS-100 (Solvas o similar)) amb el 

marc construït amb guies d'angulars de perfil d'acer 
soldats i galvanitzats. Inclou part proporcional de 
morter i maons massissos de recolzament. 
Subministrament i col·locació. S’amidarà i abonarà per 
unitats (ut) realment instal·lada. El preu unitari inclou 
tots els materials i treballs especificats en el present 
article. 

 
Les altres parets d’obra de fàbrica no incloses en els 

anteriors s’amidaran i abonaran com a parets d’obra de fàbrica 
segons l’article 657 “Obres de fàbrica”.  

 

 

 

 

Article 416 CANONADES DE 

POLIETILÈ D’ALTA 

DENSITAT CORRUGADES 

DE DOBLE  PARET 

ESTRUCTURADA 

ALVEOLAR PER A 

SANEJAMENT (Nou article) 
 

 

Nou article 

Índex 

416.1 Definició  

416.2 Condicions tècniques generals 

416.3 Juntes entre tubs 

416.4 Entroncaments entre xarxes 

416.5 Entroncaments amb els pous de registre 

416.6 Instal·lació 

416.6.1  En rasa 

14.6.1.1.1 Alçada de recobriment > 1 

metre 

14.6.1.1.2 Alçada de recobriment < 1 

metre 

416.7 Amidaments i abonaments 

 

 

416.1 Definició 
 
Tubs coextruït de doble paret, corrugat exteriorment i llis 

en l’interior, fabricat amb polietilè d’alta densitat per a 
sanejament. 

 

416.2 Condicions tècniques generals 
 
Les canonades hauran de complir la proposta de norma 

CEN/TC 155 WI.011.1 
Els tubs estaran construïts amb polietilè d’alta densitat 

(mínim MRS 80) amb una densitat superior a 930 Kg/m3 fabricat 
amb resines verges (haurà d’estar totalment exempt de resines 
regenerades). 

Les corrugues externes i la paret llisa interior hauran de 
ser del tipus B segons CEN (corruga buida coextruïda o aplicada) 

La rigidesa circumferencial (SN) serà superior a 0,08 
Kg/cm2 (8 KN/m2) mesurada segons les normes EN/ISO 9969. 

S’haurà de servir en longituds màximes de 6 metres. 

  
Els diàmetres interiors i exteriors seran: 
 

DIÀMETRE 
EXTERIOR 

mm 

DIÀMETRE 
INTERIOR 

mm 

110 92 
125 106 
160 140 
200 180 
250 218 
315 271 
400 343 
500 427 
630 535 
800 678 
935 800 
1000 851 
1200 1030 

 

416.3 Juntes entre tubs 
 
Les juntes entre tubs es faran amb maneguets femella-

femella amb les juntes de cautxú d’estanqueïtat entre els tubs. Els 
maneguets seran distints en funció del diàmetre de la canonada, els 
tipus a utilitzar hauran de ser els proposats pel fabricant, però 
hauran de tenir l’aprovació de la Direcció de l’Obra. 

L’ús de les  juntes de mascle-femella construïdes 
mitjançant el soldatge d’un tros de canonada de diàmetre superior 
com a femella hauran de tenir l’aprovació de la Direcció de l’Obra. 

 

416.4 Entroncaments entre xarxes 
 
Els entroncaments de la xarxa secundària amb la xarxa 

primària es realitzaran foradant amb broca especial la canonada 
primària, tallar la canonada secundària de forma obliqua corbada 
per tal d’insertar l’extrem en el forat anterior i no quedi dins del 
tub principal rebaves o sortins del tub que s’ha insertat. Una 
vegada acoblades les canonades es rejuntarà de una manera 
generosa la junta amb Sikadur 31 i desprès es massissarà tot el 
conjunt amb formigó HM-20/B/10/I. 

 

416.5 Entroncament amb els pous de registre 
 
Les canonades s’entroncaran als pous de registre 

penetrant totalment la paret del pou i després els excessos per 
deixar la canonada totalment enrassada amb la paret del pou. El 
rejuntat de la canonada amb la paret del pou es farà amb morter 
epoxi. 

 

414.6 Instal·lació 
 

414.6.1 En rasa 
 
La canonada s’instal·larà en la rasa formigonada o sense 

formigonar tot depenent de l’alçada de recobriment de terres 
(distància entre el paviment i la clau del tub). 

 
14.6.1.1 Alçada de recobriment > 1 metre 

 

La canonada anirà assentada sobre una capa de sauló 
garbellat de 15 cm i després se l’omplirà del mateix material fins a 

mig tub. El reblert posterior es farà amb sòl seleccionat. 

 
414.6.1.2 Alçada de recobriment < 1 metre 

 
a/ Per a diàmetres exteriors inferiors o igual a 315 mm 

 
Es protegirà tot el tub amb formigó HA-25/B/10/IIa  i 

en la part superior se l’armarà amb Es protegirà tot el tub amb 
formigó HA-25/B/10/IIa i en la part superior se l’armarà amb 

xarxat electrosoldat d’acer B-500-T   15 x 30 x . 
 

b/ Per a diàmetres exteriors superiors a 315 mm 
 

Es protegirà el tub amb formigó HA-25/B/10/IIa  i en 
la seva part mitja part superior el qual anirà armat amb xarxat 

electrosoldat d’acer B-500-T   15 x 30 x . 
 

En general es prendran les dimensions mínimes: 
 

 
 
Amplada rasa    >   φ + 2*SAL  
 
on  φ és el diàmetre exterior del tub 
   
L'amplada de rasa es mesurarà a l'alçada de la línia de la 

generatriu superior del tub. 
La base d'assentament de la conducció formigonada 

descansarà sobre el terreny natural rasantejat, exempt de pedres 
amb arestes tallants o bé sobre un llit de sorra d'espessor mínim 10 
cm. 

Per a cada cas s'haurà de determinar el seu dimensionat. 
Les taules següents mostren el dimensionat pel cas de terreny amb 
un trànsit mig, sota la hipòtesi d’alçada lliure, H de 0,5 a 0,8 m. 

Per a altres profunditats, sobrecàrregues de trànsit, etc. 
sol·licitar els resultats al fabricant. 

 
D =  Diàmetre ext. en mm 
EHI =  Espessor de formigó inferior. 
SAL =  Sobreample lateral 
BETA =  Angle de terreny 
EHS =  Espessor de formigó superior 
H =  Distància entre generatriu superior del tub i 

pla de rodament 
 
Les parets del prisma de formigó i tub podran ser, també, 

verticals d'amplada 2 x SAL + Diàm  i alçada EHI + EHS + 
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Diàm 

 
Taula de dimensions mínimes  

 
H= 0,50 m a 0,80 m. Formigó HM-20 àrid màxim 20 mm. Xarxat 
4.100 Kg/cm2. Recobriment armadures 2 cm. Sobrecàrregues de 
trànsit 13 Tn/eix (C.E.E.). Angle BETA= 90º 

 
 

φ 

ext. 

mm 

 

EHI 

cm 

 

SAL 

cm. 

 

EHS 

cm 

 

Formi

gó 

m3/ml 

 

Xarxat 

150x300 

 

 

230 

 

8 

 

10 

 

12 

 

0,143 

 

 

 

250 

 

8 

 

10 

 

12 

 

0,153 

 

 

 

300 

 

8 

 

10 

 

12 

 

0,17 

 

 

 

350 

 

8 

 

10 

 

12 

 

0,206 

 

φ 6 

 

400 

 

8 

 

10 

 

12 

 

0,234 

 

idem 

 

450 

 

10 

 

10 

 

12 

 

0,276 

 

idem 

 

500 

 

10 

 

10 

 

15 

 

0,329 

 

idem 

 

550 

 

10 

 

12 

 

15 

 

0,394 

 

idem 

 

600 

 

10 

 

12 

 

15 

 

0,431 

 

idem 

 

650 

 

10 

 

12 

 

15 

 

0,469 

 

idem 

 

700 

 

12 

 

12 

 

15 

 

0,527 

 

idem 

 

750 

 

12 

 

12 

 

15 

 

0,568 

 

φ 8 

 

800 

 

12 

 

12 

 

15 

 

0,61 

 

idem 

 

850 

 

12 

 

12 

 

17 

 

0,675 

 

idem 

 

900 

 

12 

 

12 

 

17 

 

0,72 

 

idem 

 

950 

 

12 

 

12 

 

17 

 

0,767 

 

idem 

 

1000 

 

12 

 

12 

 

20 

 

0,851 

 

idem 

 

1050 

 

12 

 

12 

 

20 

 

0,901 

 

idem 

 

1100 

 

12 

 

12 

 

20 

 

0,952 

 

φ  10 

 

1150 

 

12 

 

12 

 

20 

 

1,005 

 

idem 

 

1200 

 

14 

 

14 

 

20 

 

1,148 

 

idem 

 
 Els espessors de paret de formigó, EHI, EHS, SAL que 
es prendran seran els màxims de la taula adjunta i la taula dels 
plànols del projecte. 

Per a altres supòsits de profunditat, càrrega de trànsit 
etc. , s'haurà de fer un càlcul justificatiu per a determinar els nous 
valors de: EHS, EHI, SAL i armadura. 

 
 Formigonat de la canonada 
 

Al tractar-se de replè amb formigó, aquesta operació es 
realitzarà amb les precaucions pertinents per evitar que en el curs 
d'aquesta operació, es produeixin aixafaments o flotacions. 

El formigó s'abocarà sobre la generatriu superior del tub 
amb repartiment per igual a ambdós costats. La consistència del 
formigó haurà de ser de con 4 - 5 cm. L'espai en temps entre cada 
fase de formigonat serà de 120 a 90 minuts. 

A manera de guia o exemple, es presenta quadre de 
formigonat per tongades, ancoratges i temps entre tongades.  

 

 
 

FASES DE FORMIGONAT  
 

 

φext
. 

mm 

 

Nº 
fase

s 

 

1a 

 

2a 

 

3a 

 

4a 

 

5a 

 

6a 

 

7a 

 

8a 

 

distànci
es 

omegue

s        
cm 

 

 
230 

a 

500 

 
2 a 

4 

 
φ/3 

 
φ/3 

 
C 

 
R 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
70 

 
500 

a 

800 

 
3 a 

5 

 
φ/4 

 
φ/4 

 
φ/4 

 
C 

 
R 

 
 

 
 

 
 

 
100 

 

800 

a  
120

0 

 

3 a 

6 

 

φ/5 

 

φ/5 

 

φ/5 

 

φ/5 

 

C 

 

R 

 

 

 

 

 

120 

 

120
0 a 

170

0 

 

4 a 
7 

 

φ/6 

 

φ/6 

 

φ/6 

 

φ/6 

 

φ/6 

 

C 

 

R 

 

 

 

140 

 

170

0 a 
200

0 

 

4 a 

8 

 

φ/7 

 

φ/7 

 

φ/7 

 

φ/7 

 

φ/7 

 

φ/7 

 

C 

 

R 

 

160 

 

 
Longitud dels trams de tub 

 
 Els tubs tindran la longitud necessària segons el mètode 
d’excavació emprat. En el cas de rases estintolades i estrabades els 
trams de tub no ultrapassaran els 4 metres de longitud, per la qual 
cosa s’hauran de tallar els tubs a obra (ja que el fabricant 
normalment els subministra de 6 o 12 metres de longitud) abans de 
la seva baixada a la rasa. 

 

416. 7 Amidament i abonament 
 
Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 
 

 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada 
exterior i llisa interior, de 315 mm de diàmetre nominal 
exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , 
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr 
EN - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de 
sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub. 

S’amidaran i abonaran per metres lineal (ml) de 
canonada col·locada. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 

 

 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada 
exterior i llisa interior, de 500 mm de diàmetre nominal 
exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , 
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr 
EN - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de 
sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub. 
S’amidaran i abonaran per metres lineal (ml) de 
canonada col·locada. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 

 

 Colze de 45º o 90º diàmetre exterior 315 mm per a 
canonada de polietilè PE-80 per a sanejament de doble 
paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar i 
cara interior de paret llisa, tipus Ecopal (Polieco o 
similar), rigidesa circumferencial, SN > 0,08 Kg/cm2, 
segons norma CEN TC 155. Inclou la junta (maneguets 
famella-famella) de polietilè i cautxú entre tubs i colze i 
filferro de lligat a la solera. S’amidaran i abonaran per 
unitats lineal (ut) de colze col·locat. El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article. 

 
El formigó i acer de cobriment i protecció dels tubs 

s’amidarà i abonarà segons el que indiqui l’article 630 “Obres de 
formigó en massa o armat”. 
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PART  V FERMS 

 

CAPÍTOL I CAPES GRANU-

LARS. 
 
Article 510 TOT-U GRANULAR  (Article 

510 PG-3 Redacció donada per 

l’Ordre Fom/891/04) 

 
PG3 

Índex 

510.1 Definició  

510.2 Materials  

510.2.1  Característiques generals 

510.2.2  Composició química 

510.2.3  Neteja 

510.2.4  Plasticitat 

510.2.5  Resistència a la fracmentació 

510.2.6  Forma 

510.2.7  Angulositat 

510.3 Tipus i composició del material 

510.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

510.4.1  Central de fabricació de tot-u artificial 

510.4.2  Elements de transport 

510.4.3  Equips d’extensió 

510.4.4  Equips de compactació 

510.5 Execució de les obres 

510.5.1 Estudi del material i obtenció de la 

fórmulade treball 

510.5.2 Preparació de la superfície on ha de 

rebre el tot-u 

510.5.3 Preparació del material 

510.5.4 Extensió del tot-u 

510.5.5 Comptactació del tot-u 

510.6 Tram de prova 

510.7 Especificacions de la unitat acabada 

510.7.1  Densitat 

510.7.2  Capacitat de suport 

510.7.3  Rasant, espessor i amplada 

510.7.4  Regularitat superficial 

510.8 Limitacions de l’execució 

510.9 Control de qualitat 

510.9.1  Control de procedència del material 

510.9.2  Control d’execució 

510.9.2.1  Fabricació 

510.9.2.2  Posada en obra 

510.9.3  Control de recepció de la unitat acabada 

510.10 Criteris d’acceptació o refús del lot 

510.10.1  Densitat 

510.10.2  Capacitat de suport 

510.10.3  Espessor 

510.10.4  Rasant 

510.10.5  Regularitat superficial 

510.11 Amidament i abonament 

510.12 Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

Normas de referencia en el artículo 510 

 

Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 
510.1 Definició 

 
510.1 Condicions tècniques particulars 

 
El material descrit en aquest Article del Plec General és 

el que s'utilitzarà en la formació de la capa de base del ferm 
utilitzat en aquest projecte, que la qual serà del tipus ZA-25 
artificial. 

Aconseguida la humectació més convenient que es fixarà 
en un assaig previ, es procedirà a la compactació de les tongades 
que composen la capa de base fins assolir una densitat igual a 
l'obtinguda al 100 % de l’obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

 
510.2 Materials 

 
510.2.1 Característiques generals 

 
510.2.2 Composició química 

 
510.2.3 Neteja 

 
510.2.4 Plasticitat 

 
510.2.5 Resistència a la fragmentació 

 

510.2.6 Forma 

 
510.2.7 Angulositat 

 
510.3 Tipus i composició del material 

 
510.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
510.4.1 Central de fabricació de tot-u artificial 

 
510.4.2 Elements de transport 

 
510.4.3 Equips d’extensió 

 
510.4.4 Equip de compactació 

 
510.5 Execució de les obres 

 
510.5.1 Estudi del material i obtenció de la fórmula de 

treball 

 
510.5.2 Preparació de la superfície que ha de rebre el 

tot-u 

 
510.5.3 Preparació del material 

 
510.5.4 Extensió del tot-u 

 

510.5.5 Compactació del tot-u 

 

510.6 Trams de prova 

 

510.7 Especificacions de la unitat acabada 

 

510.7.1 Densitat 

 

510.7.1.1 Condicions tècniques particulars 
 
 Per al present projecte la densitat serà com a mínim del 
95 % de l’assaig  proctor modificat. 

 

570.7.2 Capacitat de suport 

 

510.7.3 Rassant, espessor i amplada 

 

510.7.3 Regularitat superficial 

 

510.8 Limitacions d’execució 

 

510.9 Control de qualitat 

 
510.9.1 Control de procedència del material 

 

510.9.2 Control d’execució 

 

510.9.2.1 Fabricació 

 

510.9.2.2 Posada en obra 

 

510.9.3 Control de la unitat acabada 

 

510.10  Criteris d’acceptació o refús del lot 

 

510.10.1  Densitat 

 

510.10.2  Capacitat de suport 

 

510.10.3  Espessor 

 

510.10.4  Rasant 

 

 

510.10.4  Regularitat superficial 

 

510.11  Amidament i abonament 

 

510.11.1 Condicions tècniques particulars 

 

 Base de tot-u, tipus ZA-25 segons PG-3, estesa, 

anivellada, refinada i compactada al 95% del 

proctor modificat. Mesurada sobre perfil. 

S’amidarà i abonarà per metre cúbics (m3) 

col·locada. 

 

 

510.12 Especificacions tècniques i distintius de 

qualitat 
 

 

Normas referenciadas 

  

 

CAPÍTOL III REGS I MACA-

DAMS BITUMI-

NOSOS. 
 
Article 530 REGS D'IMPRIMACIÓ 

(Redacció donada en l’Ordre 

Fom/891/04) 
 

PG3 

Índex 

530.1 Definició  

530.2 Materials  

530.2.1  Ligante hidrocarbonado 

530.2.2  Àrido de cobertura 

530.2.2.1  Condiciones generales 

530.2.2.2  Granulometria 

530.2.2.3  Neteja 

530.2.2.4  Plasticitat 

530.3 Dotació dels materials 

530.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

530.4.1 Equip per a l’aplicació del lligant 

hidrocarbonat 

530.4.2 Equip per a l’aplicació de l’àrid de 

cobertura 

530.5 Execució de les obres 

530.5.1 Preparació de la superfície existent 

530.5.2 Aplicació del lligant hidrocarbonat 

530.5.3 Extensió de l’àrid de cobertura 

530.6 Limitacions de l’execució 

530.7 Control de qualitat 

530.7.1  Control de procedència dels materials 

530.7.2  Control de qualitat dels materials 

530.7.2.1 Control de qualitat del lligant 

hidrocarbonat 

530.7.2.2 Control de qualitat de l’àrid de 

cobertura 

530.7.3 Control d’execució 

530.8 Criteris d’acceptació o de refús 

530.9 Amidament i abonament 

530.10 Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

Normas de referencia en el artículo 530 

 
Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 
530.1  Definició 

 
530.2 Materials 
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530.2.1 Lligants hidrocarbonatats 

 

 

530.2.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
El lligant bituminós a emprar serà l'emulsió catiònica 

tipus ECI-0 i àrid de granulometria 0-5 UNE, amb dotacions d'un 
quilogram i mig per metre quadrat (1,5 Kg/m²) i sis litres per metre 
quadrat (6 l/m²) respectivament. 

 

530.2.2 Àrids de cobertura 

 

530.2.2.1 Condicions generals 

 

530.2.2.2 Granulometria 

 

530.2.2.3 Neteja 

 

530.2.2.4 Plasticitat 

 

 

530.3 Dotació dels materials 

 

530.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 

530.4.1 Equip necessari per a l’aplicació del lligant 

hidrocarbonatat 

 

530.4.2 Equip necessari per l’extensió de l’àrid de 

cobertura 

 

530.5 Execució de les obres 

 

530.5.1 Preparació de la superfície existent 

 

530.5.2 Aplicació del lligant hidrocarbonatat 

 

530.5.3 Extensió de l’àrid de cobertura 

 

530.6 Limitacions de l’execució 

 

530.7 Control de qualitat 

 

530.7.1 Control de procedència dels materials 

 

530.7.2 Control de qualitat dels materials 

 

530.7.2.1 Control de qualitat del lligant hidrocarbonatat 

 

530.7.2.2 Control de qualitat de l’àrid de cobertura 

 

530.7.3 Control d’execució 

 

530.7.4 Criteris d’acceptació i rebuig 

 

530.8 Amidament i abonament 
 

530.8.1 Condicions tècniques particulars 

 

 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica 
específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb 
dotació 1,5 kg/m2. Unitat d’amidament: m2. 
 
L'Enginyer Director podrà, a la vista de les proves de 

l'obra, modificar les dotacions abans descrites, sense que això 
suposi cap modificació en el preu corresponent ni pugi ser motiu de 
reclamació per part del Contractista 

 

530.9 Especificacions tècniques i distintius de 

qualitat 

 

 

Normas referenciadas 

 

 

 
Article 531 REGS D'ADHERÈNCIA 

(Redacció donada per l’Ordre 

Fom/891/04) 
 

PG3 

Índex 

531.1 Definició  

531.2 Materials  

531.2.1  Emulsión bituminosa 

531.3 Dotació dels materials 

531.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

531.4.1 Equip per a l’aplicació de l’emulsió 

bituminosa 

531.5 Execució de les obres 

531.5.1 Preparació de la superfície existent 

531.5.2 Aplicació de l’emulsió bituminosa 

531.6 Limitacions de l’execució 

531.7 Control de qualitat 

531.7.1 Control de procedència de l’emulsió 

bituminosa 

531.7.2 Control de qualitat de l’emulsió 

bituminosa 

531.7.3 Control d’execució 

531.8 Criteris d’acceptació o de refús 

531.9 Amidament i abonament 

531.10 Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

Normas de referencia en el artículo 531 

 
Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

531.1 Definició 

 

531.2 Materials 

 

531.2.1 Emulsió bituminosa 

 

531.2.1 Condicions tècniques particulars 

 

El lligant bituminós a emprar serà l'emulsió catiònica 
del  tipus ECR-1. 

 

531.3 Dotació dels materials 

 

531.3.1 Condicions tècniques particulars 

 
El lligant bituminós tipus ECR-1 s’aplicarà amb una 

dotació de mig quilogram per metre quadrat (1,0 Kg/m²). 

 

 

531.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
531.4.1 Equip necessari per a l’aplicació de l’emulsió 

bituminosa 

 

531.4.1 Condicions tècniques particulars 

 
Les rampes per al reg d’adherència aniran proveïdes 

d’ordinador a l’efecte de controlar la dotació demanada així com 
també controlar la seve homogeneïtat. Es tindrà cura especialment 
de la neteja i situació dels difusor per aconseguir una perfecte 
homogeneïtat transversal. 

 

 

531.5 Execució de les obres 

 

531.5.1 Preparació de la superfície existent 

 

531.5.1 Condicions tècniques particulars 

 
Seran d’aplicació les especificacions previstes en el PG-

3, en el present article 531 “Regs d’adherència”, i a més les 
següents: 
 
* Prèviament  a l’extensió del reg d’adherència i una 

vegada suprimit el trànsit de la calçada que serà objecte 
de restauració es procedirà a la seva neteja mitjançant 
un escombrat i bufat profunds, amb l’objectiu d’eliminar 
la terra, fang, restes de greix, exudacions del betúm o 
qualsevol altre material que pugui reduir l’adherència de 
la nova capa amb la superfície existent. 

 
* És indispensable que el lligant emprat en el reg 

d’adherència i la forma d’ús, assegurent una total 
adherència entre les capes. A tal objecte, la Direcció 
d’Obra té la facultat de rebutjar les capes mal adherides. 

 
* La Direcció de l’Obra a la vista dels resultats que es 

vagin obtenint podrà introduir canvis en el tipus de 
dosificació de l’emulsió i del betúm residual 

 
* S’adoptaran les mesures necessàries per a no omplenar 

les regates oblícues disposades en algunes zones de la 
calçada, havent de mantenir la seva secció i 
funcionalitat una vegada efectuat el tractament. 

 

531.5.2 Aplicació de l’emulsió bituminosa 

 

531.6 Limitació de l’execució  

 
531.7 Control de qualitat 

 

531.7.1 Control de procedència de l’emulsió bituminosa 

 
531.7.2 Control de qualitat de l’emulsió bituminosa 

 
531.7.3 Control d’execució 

 

531.8 Criteris d’acceptació o rebuig 

 

531.9 Amidament i abonament 
 

531.9.1 Condicions tècniques particulars 

  

 Reg asfàltic d'adherència amb emulsió catiònica tipus 
ECR-1, segons PG-3, amb una dotació mínima d'1 
Kg/m2 de betúm residual. Inclou la neteja de la 
superfície d'aplicació i la possible aportació de graveta 
per a transitar. S’amidarà i abonarà per metres quadrats 
(m2).  Les partides necessaries per a la execució de les 
MBC inclouen la seva part proporcional dels equips 
d'estesa amb minicarregadora de pneumàtics, reg i 
compactació 

 
L'Enginyer Director podrà, a la vista de les proves de 

l'obra, modificar les dotacions abans descrites, sense que això 
suposi cap modificació en el preu corresponent ni pugi ser motiu de 
reclamació per part del Contractista. 

 

531.10 Especificacions tècniques i distintius de 

qualitat 

 

  

 

Normas referenciadas  

 

 

CAPÍTOL IV MESCLES 

BITUMINOSES 

 

Article 542 MESCLES BITUMINOSES EN 

CALENT TIPUS FORMIGÓ 

BITUMINÓS (Redacció donada per 

l’Ordre Fom/891/04) 
 

PG3 

Índex 

542.1 Definició  

542.2 Materials  

542.2.1  Lligant hidrocarbonatat 

542.2.2  Àrids 

542.2.2.1 Característiques generals 

542.2.2.2 Àrid gruixut 

542.2.2.2.1  Definició de l’àrid gruixut 

542.2.2.2.2  Procedència de l’àrid gruixut 

542.2.2.2.3  Angulositat de l’àrid gruixut 

542.2.2.2.4  Forma de l’àrid gruixut 
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542.2.2.2.5  Resistència a la fragmentació 

542.2.2.2.6 Resistència al puliment de 

l’àrid gruixut 

542.2.2.2.7 Neteja de l’àrid gruixut 

542.2.2.3 Àrid fi 

542.2.2.3.1  Definició de l’àrid fi 

542.2.2.3.2  Procedència de l’àrid fi 

542.2.2.3.3  Neteja de l’àrid fi 

542.2.2.3.4  Resistència a la fragmentació 

542.2.2.4 Pols mineral 

542.2.2.4.1  Definició de la pols mineral 

542.2.2.4.2  Procedència de la pols mineral 

542.2.2.4.3 Granulometria de la pols 

mineral 

542.2.2.4.4 Finura i activitat de la pols 

mineral 

542.2.3  Additius 

542.3 Tipus i composició de la mescla 

542.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

542.4.1 Central de fabricació 

542.4.2 Elements de transport 

542.4.3 Equips d’estesa 

542.4.4 Equips de compactació 

542.5 Execució de les obres 

542.5.1 Estudi de la mescla i obtenció de la 

fórmula de treball 

542.5.1.1 Principis generals 

542.5.1.2 Contingut de buits 

542.5.1.3 Resistència a la deformació 

permanent 

542.5.1.4 Sensibilitat a l’aigua 

542.5.1.5 Propietats addicionals en mescles 

d’alt mòdul 

542.5.2 Preparació de la superficie existent 

542.5.3 Aprovisionament d’àrids 

542.5.4 Fabricació de la mescla 

542.5.5 Transport de la mescla 

542.5.6 Extensió de la mescla 

542.5.7 Compactació de la mescla 

542.5.8 Juntes transversals i longitudinals 

542.6 Trams de prova 

542.7 Especificacions de la unitat acabada 

542.7.1 Densitat 

542.7.2 Rasant, espessor i amplada 

542.7.3 Regularitat superficial 

542.7.4 Macrotextura superfical i resistència al 

lliscament 

542.8 Limitacions de l’execució 

542.9 Control de qualitat 

542.9.1  Control de procedència dels materials 

542.9.1.1 Control de procedència del lligant 

hidrocarbonat 

542.9.1.2 Control de procedència dels àrids 

542.9.1.3 Control de procedència de la pols 

mineral d’aportació 

542.9.2 Control de qualitat dels materials 

542.9.2.1 Control de qualitat dels lligant 

hidrocarbonatats 

542.2.2.2 Control de qualitat dels àrids 

542.2.2.3 Control de qualitat de la pols 

mineral 

542.9.3 Control d’execució 

542.9.3.1 Fabricació 

542.9.3.2 Posada en obra 

542.9.3.2.1 Extensió 

542.9.3.2.2 Compactació 

542.9.4 Control de recepció de la unitat acabada 

542.10  Criteris d’acceptació o de refús 

542.10.1  Densitat 

542.10.2  Espessor 

542.10.3  Regularitat superficial 

542.10.4 Macrotextura supeficial i resistència al 

lliscament 

542.11 Amidament i abonament 

542.12 Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

Normas de referencia en el artículo 542 

 
Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

542.1 Definició 

 

542.2 Materials 

 

542.2.1 Lligant hidrocarbonatat 

 

542.2.1.1 Condicions tècniques particulars 
 

El lligant bituminós a emprar serà el B 60/70. 

 

542.2.2 Àrids 

 

542.2.2.1 Característiques generals 

 

542.2.2.2 Àrid gruixut 

 

542.2.2.2.1 Definició de l’àrid gruixut 

 

542.2.2.2.2 Angulositat de l’àrid gruixut (partícules 

triturades) 

 

542.2.2.2.3 Forma de l’àrid gruixut (Índex de lajas) 

 

542.2.2.2.4 Resistència a la fragmentació de l’àrid 

gruixut (Coeficient de desgast de Los Angeles)  

 
542.2.2.2.5 Resistència al puliment de l’àrid gruixut per a 

capes de trànsit (Coeficient de puliment 

accelerat) 

 

542.2.2.2.6 Neteja de l’àrid gruixut (Contingut 

d’impureses) 

 

542.2.2.2.6.1 Condicions tècniques particulars 
 

L'àrid gruixut a emprar en la capa de trànsit tindrà com 
a valors mínim del coeficient de polit accelerat quaranta centèsimes 
(0.40) mesurat segons les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

 

542.2.2.3 Àrid fí 

 

542.2.2.3.1 Definició de l’àrid fí 

 

542.2.2.3.2 Procedència de l’àrid fí 

 

542.2.2.3.3 Neteja de l’àrid fí 

 

542.2.2.3.4 Resistència a la fragmentació de l’àrid fí 

 

542.2.2.3.4.1 Condicions tècniques particulars 
 

L'àrid fi serà de sorra procedent de picada o una mescla 
d'aquesta i sorra natural, amb un percentatge màxim de sorra 
natural del 10%. 

 

542.2.2.4 Pols mineral 

 

542.2.2.4.1 Definició de la pols mineral 

 

542.2.2.4.2 Procedència de la pols mineral 

 
542.2.2.4.3 Finura i activitat de la pols mineral 

 

542.2.2.4.3.1 Condicions tècniques particulars 
 

El filler serà totalment d'aportació ciment P-350 a les 
capes de trànsit i intermitja i per una mescla al 50% de material 
d'aportació i natural a la capa de la base. 

 

542.2.3 Additius 

 

542.2.3.1 Condicions tècniques particulars 

 
Podrà millorar-se el lligant mitjançant l'addició 

d'activants, cautxú o qualsevol producte sancionat per la pràctica. 
En aquests casos, la Direcció haurà d'establir les especificacions 
que hauran de complir les esmentades addicions i els productes 
resultants. La dosificació i homogeneïtzació de l'addició es farà 
d'acord amb les instruccions de la Direcció d'Obra. 

 

542.3 Tipus i composició de la mescla 

 

542.3.1 Condicions tècniques particulars 

 
S'ha previst per aquest projecte els tipus de mescles 

bituminoses següents: 
 

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 
16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític i 
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95% 
de l'assaig marshall. Estesa en capes de 4 cm mínim. Les 
partides necessaries per a la execució de les MBC 
inclouen la seva part proporcional dels equips d'estesa 
(amb minicarregadora de pneumàtics), reg i compactació. 
(Unitat d'amidament: tona) 

El percentatge de lligant bituminós en pes, respecte al 
total dels àrids, serà del 5% a la capa de trànsit. No obstant això, 
la Direcció de l’Obra podrà variar els percentatges a la vista dels 
assaigs del laboratori. 

 

542.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 

542.4.1 Central de fabricació 

 

542.4.2 Elements de transport 

 

542.4.3 Estenedores 

 

542.4.3 Equip de compactació 

 

542.5 Execució de les obres 

 

542.5.1 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de 

treball 

 

542.5.1.1 Condicions tècniques particulars 
 

L'Enginyer Director haurà d'aprovar la fórmula de 
treballs escollida i els límits superior i inferior de la temperatura 
d'escampada de la mescla tot i que aquesta serà sempre superior a 

 

 

542.5.2 Preparació de la superfície existent 

 

542.5.3 Aprovisionament d’àrids 

 

542.5.4 Fabricació de la mescla 

 

542.5.5 Transport de la mescla 

 

542.5.6 Extensió de la mescla 

 

542.5.6.1 Condicions tècniques particulars 
 

La velocitat d'extensió serà inferior a cinc metres per 
minut (5 m./min.), procurant que el nombre de passades sigui 
mínim. 

A menys que hi hagi autorització expressa de l'Enginyer 
Director, als trams de pendent forta s'estendrà de baix cap a dalt. 

En cas de pluja o vent, la temperatura d'extensió haurà 
-

cions meteorològiques favorables, és a dir, catorze graus centígrads 
 

 

542.5.7 Compactació de la mescla 

 

542.5.7.1 Condicions tècniques particulars 
 

La temperatura mínima de la mescla al moment d'iniciar 

de pluja o vent la temperatura serà de cent vint graus centígrads 
 
El piconat haurà de començar tan bon punt com 

s'observi que pot suportar la càrrega a la qual sigui sotmesa sense 
que es produeixin desplaçaments indeguts. 

La compactació s'iniciarà longitudinalment pel punt més 
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baix de les diferents franges, i continuarà cap al límit més elevat 
del paviment, solapant-se els elements de compactació en les 
successives passades, que hauran de tenir longituds lleugerament 
diferents. 

Immediatament després del piconat inicial, es 
comprovarà la superfície obtinguda pel que fa al bombeig, rasant i 
altres condicions especificades. 

Un cop corregides les deficiències que s'hi trobin, 
continuaran les operacions de compactació. 

Les capes esteses seran també sotmeses a un piconat 
transversal, mitjançant cilindres tàndem o corrons de pneumàtics, 
mentre la mescla es manté calenta i en condicions de ser 
compactada, creuant-ne les passades amb les de la compactació 
inicial. 

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació 
mecànica, la compactació es realitzarà mitjançant picons de mà 
adequats per a la tasca que es pretengui realitzar. 

Per a la compactació per vibració s'acompliran les 
següents condicions: 
 
Gruix mínim :            6 cm. 
Freqüència :             més de 40 
Relació pes/àrea  entre 20 i 35 Kg./cm² 
Amplitud :           entre 0'4 i 0'8 mm. 
Velocitat :           entre 3 i 5 km./h. 
Passades amb vibració:    10 com a màxim 

 
El treball es durà a terme en funció de la mal·leabilitat 

de la mescla, per la qual cosa les primeres passades es faran sense 
vibració. La vibració no començarà fins que les capes del material 
no siguin prou estables. 

Es prohibeix la utilització de la vibració per compactar 
capes obertes. 

    

542.5.8 Juntes transversals i longitudinals 

 

542.5.8.1 Condicions tècniques particulars 
 

La junta longitudinal d'una capa no haurà d'estar mai 
superposada a la corresponent de la capa inferior. S'adoptarà el 
desplaçament màxim compatible amb les condicions de circulació, 
que serà d'un mínim de quinze centímetres (15 cm). Sempre que 
sigui possible, la junta longitudinal de la capa de trànsit es trobarà 
a la banda de senyalització horitzontal, i mai sota la zona de 
trànsit. L'extensió de la segona banda es realitzarà de forma que 
recobreixi un o dos centímetres (1 o 2 cm) del límit longitudinal de 
la primera, i es procedirà amb rapidesa a eliminar l'excés de mescla. 

Per a la realització de les juntes transversals, es tallarà 
el límit de la banda en tot el seu gruix, eliminant una longitud de 
cinquanta centímetres (50 cm). Les juntes transversals de les 
diferents capes estaran desplaçades un metre (1 m) com a mínim. 

 

542.6 Trams de prova 

 

542.6.1 Condicions tècniques particulars 
 

Abans d'iniciar-se els treballs, el Contractista construirà 
una secció d'assaig amb una amplada de quatre metres i mig (4'5 
m), amb una longitud de cent metres (100 m) i un gruix igual a 
l'indicat en els plànols per a cada tipus de mescla. 

Sobre la secció d'assaig es prendran mostres, de forma a 

determinar, en un nombre de deu (10), per comprovar els següents 
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, 
densitat i contingut de lligant. 

El tram de proves es repetirà novament a càrrec del 
Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins a la seva 
aprovació definitiva. 

 

542.7 Especificacions de la unitat acabada 

 

542.7.1 Densitat 

 

542.5.7.1.1 Condicions tècniques particulars 
 

La compactació que s’haurà d’assolir serà: 
 
* Capa D-12  97 % assaig Marshall 

 

542.7.2 Rasant, espessor i amplada  

 

542.7.3 Regularitat superficial  

 

542.7.4 Microtextura superficial i resistència al 

lliscament  

 

542.8 Limitacions d’execució 

 

542.9 Control de qualitat 

 

542.9.1 Control de procedència del lligant 

hidrocarbonatat 

 

542.9.2 Control de procedència dels àrids 

 

542.9.3 Control de procedència de la pols mineral 

d’aportació 

 

542.9.2 Control de qualitat dels materials 

 

542.9.2.1 Control de qualitat del lligant 

hidrocarbonatat 

 

542.9.2.2 Control de qualitat dels àrids 

 

542.9.2.3 Control de qualitat de la pols mineral 

d’aportació 

 

542.9.3 Control d’execució 

 

542.9.3.1 Fabricació 

 

542.9.3.2 Posada en obra 

 

542.9.3.2.1 Extensió 

 

542.9.3.2.2 Compactació 

 

542.9.4 Control de recepció de la unitat acabada 

 

542.10  Criteris d’acceptació o rebuig 

 

542.10.1 Densitat 

 

542.10.2 Espessor 

 

542.10.3 Regularitat superficial 

 

 

542.10.4 Macrotextura superficial i resistència al 

lliscament 

 

542.11  Amidament i abonament 
 

542.11.1 Condicions tècniques particulars 

 

El ligante hidrocarbonado empleado en la 

fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará 

por toneladas (t) (no és el nostre cas), obtenidas 

multiplicando la medición abonable de fabricación y 

puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida 

de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso 

será de abono el empleo de activantes o aditivos, así como 

tampoco el ligante residual del material reciclado de 

mezclas bituminosas, si lo hubiere. 
 
Els assaigs i presa de mostres necessaris per al 

mesurament dels pesos del lligant, mescla i filler d'aportació seran 
realitzat per part del laboratori que indiqui l'Enginyer Director, 
amb accés lliure del Contractista, i els resultats aniran firmats pel 
responsable tècnic del laboratori i per l'Enginyer Director, podent 
el Contractista fer-hi constar les observacions que consideri 
pertinents. (no és el nostre cas ja que el lligant no s’abonarà 
separadament de la mescla) 
 
 Es distingeixen els següents preus unitaris (llista no 
exhaustiva): 
 

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 
16 surf BC50/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític 
i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada. 
S’amidarà i abonarà per tones (t) realment esteses. 
 
Inclou el nombre de trasllats d’equips que s’especifica en 

el pla d’obra de la memòria i pla d’obra. 
 

 Trasllat a l'obra dels equips d'aglomerat i fresat 
S’amidarà i abonarà per unitat (Ut) considerant que 
s’aprofitarà com a mínim 200 tones de mescla per 
trasllat si fos una jornada i no es justificaran trasllats 
sense previa aprovació de direcció d’obra sense asolir 
l’estesa mínima diaria especificada. 

 
Tots els assaigs necessaris per a la posada a punt de la 

fórmula de treball van a càrrec del Contractista, és a dir, no són 
d'abonament. 

 

542.12 Especificacions tècniques i distintius de 

qualitat 

 

Normas referidas en este artículo 

 

 

 

 

CAPÍTOL V PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ  
 

Article 550 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

VIBRAT  (Article 550 PG-3) 

 

PG3 

Índex 

550.1 Definició  

550.2 Materials  

550.2.1  Ciment 

550.2.2  Aigua 

550.2.3  Àrid 

550.2.3.1 Àrid gruixut 

550.2.3.1.1 Definició d’àrid gruixut 

550.2.3.1.2 Característiques generals 

de l’àrid gruixut 

550.2.3.1.3 Qualitat de l’àrid gruixut 

550.2.3.1.4 Forma de l’àrid gruixut 

550.2.3.2 Àrid fi 

550.2.3.2.1 Definició de l’àrid fi 

550.2.3.2.2 Característiques generals 

de l’àrid fi 

550.2.3.2.3 Neteja de l’àrid fi 

550.2.4 Additius. 

550.2.5  Passadors i barres d’unió 

550.2.6 Barres per a paviment continu de 

formigó armat 

550.2.7 Membranes per a la separació de la base 

o per al curat del paviment 

550.2.8  Productes filmogens de curat 

550.2.9  Materials per a les juntes 

550.2.9.1 Materails de reblert en juntes de 

dilatació 

550.2.9.2 Materials per a la formació de 

juntes en fresc 

550.2.9.3 Materials per al sellat de juntes 

550.3 Tipus i composició del formigó 

550.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

550.4.1  Central de fabricació 

550.4.2  Elements de transport 

550.4.3  Equips de posada en obra del formigó 

550.4.3.1 Pavimentadores d’encofrats 

lliscants 

550.4.3.2 Equips manuals d’extensió del 

formigó 

550.4.4  Serres 

550.4.5 Distribuidor del producte filmogen de 

curat 

550.5 Execució de les obres 

550.5.1 Estudi del material i obtenció de la 

fórmulade treball 

550.5.2 Preparació de la superfície de suport 

550.5.3 Fabricació del formigó 

550.5.3.1 Aplec d’àrids 
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550.5.3.2 Subministrament i aplec de 

ciment 

550.5.3.3 Aplec d’additius 

550.5.3.4 Amassat del formigó 

550.5.4 Transport del formigó 

550.5.5 Elements de guia i condicionament dels 

camins de trànsit per a pavimentadores 

d’encofrat lliscants 

550.5.6 Col·locació dels elements de les juntes 

550.5.7 Posada en obra del formigó 

550.5.8 Col·locació d’armadures en paviment 

continu de formigó armat 

550.5.9 Execució de juntes en fresc 

550.5.10 Acabament 

550.5.10.1 Generalitats 

550.5.10.2 Acabament amb 

pavimentadores d’encofrats 

lliscants 

550.5.10.3 Acabament de les vores 

550.5.10.4 Textura superficial 

550.5.11 Numeració i marcat de les lloses 

550.5.12 Protecció i curat del formigó fresc 

550.5.12.1 Generalitats 

550.5.12.2 Curat amb productes filmogens 

550.5.12.3 Curat per humitat 

550.5.12.4 Protecció tèrmica 

550.5.13 Execució de juntes serrades 

550.5.14 Sellat de les juntes 

550.6 Tram de prova 

550.7 Especificacions de la unitat acabada 

550.7.1  Resistència 

550.7.2  Alineació, rasant, espessor i amplada 

550.7.3  Regularitat superficial 

550.7.4  Textura superficial 

550.7.5  Integritat 

550.8 Limitacions de l’execució 

550.8.1  Generalitats 

550.8.2  Limitacions en temps calurós 

550.8.3  Limitacions en temps fret 

550.8.4  Apertura a la circulació 

550.9 Control de qualitat 

550.9.1  Control de procedència del material 

550.9.1.1 Control de procedència del 

ciment 

550.9.1.2 Control de procedència dels 

àrids 

550.9.2  Control de qualitat dels materials 

550.9.2.1  Control de qualitat del ciment 

550.9.2.2  Contorl de qualitat dels àrids 

550.9.3  Control d’execució 

550.9.3.1  Fabricació 

550.9.3.2  Posada en obra 

550.9.3.3 Control de recepció de la unitat 

acabada 

550.10 Criteris d’acceptació o refús del lot 

550.10.1 Resistència mecànica 

550.10.1.1 Assaigs de control  

550.10.1.2  Assaigs d’informació 

550.10.2 Assaigs d’inregritat 

550.10.3 Espessor 

550.10.4 Rasant 

550.10.5 Regularitat superficial 

550.10.6 Textura superficial 

550.11 Amidament i abonament 

550.12 Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

Normas de referencia en el artículo 550 

 
Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

 

550.11 Amidament i abonament 

 

550.11.1 Condicions tècniques particulars 

 

 Capa de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
raspallat i juntas cada 3 m. Inclou les possibles 
addicions al formigó per al curat, presa, treballabilitat, 
etc, i les juntes de formigonat i de temperatura. de 
qualsevol gruix, estès, vibrat i estriat manualment. 
Inclou la formació de les juntes en fresc i el curat amb 
regatge continu com a mínim durant 3 dies. S’amidarà i 
abonarà per metres cúbics (m3) realment executats 
segons Plànols. Inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article. 

 

 

 

 

Article 552 BASES DE FORMIGÓ 

HIDRÀULIC 

CONVENCIONAL  (Nou 

Article) 
 

Nou article 

Índex 

561.1 Definició  

552.2 Materials  

552.3 Execució de les obres 

552.4 Control i criteris d’acceptació i refús 

552.5 Amidament i abonament 

 

 

 

552.1 Definició 

 
Les bases de formigó hidràulic convencional per a ferms 

consisteixen en una capa de formigó hidràulic, compactat 
mitjançant vibrat. 

 

552.2 Materials 

 
El formigó i els seus components compliran les 

condicions fixades en l’article 610 “Formigons” del present Plec de 
Condicions. 

Els àrids que s’utilitzin per a la fabricació del formigó 
per capes de base de ferms de calçades tindran un coeficient de 
desgast de “Los Angeles” inferior a 35. El seu tamany màxim serà 
de vint  mil·límetres (20 mm). 

El formigó es fabricarà amb ciments CEM I 32,5 
La consistència serà tova, amb seient en el con d’Abrams 

comprès 6 i 9 cm respectivament. 
La resistència característica a compressió simple als 28 

dies serà l’especificada en el Projecte. 

 

552.3 Execució de les obres 

 
La fabricació, transport, abocada, compactació 

mitjançant vibrat, formigonat en condicions especials i el 
tractament de juntes, es portarà a terme segons el que estableix 
l’article 610 “Formigons” i l’article 630 “Obres de formigó en 
massa o armat” d’aquest Plec. 

No es procedirà a l’extensió del material fins que s’hagi 
comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té el grau 
de compactació requerit i les rasants indicades en els plànols. 

La superfície d’assentament haurà d’estar neta de 
matèries estranyes i el seu acabat ha de ser regular. 

Immediatament abans de l’extensió del formigó i si no 
s’hi ha previst un reg de sellat o altre sistema, es regarà la 
superfície de manera que quedi humida, evitant que s’hi formin 
bassals. 

L’extensió del formigó es realitzarà prenent les 
precaucions necessàries per tal d’evitar les segregacions i 
contaminacions, de manera tal que després de la compactació 
s’obtingui la rasant i secció definides en els plànols, amb les 
toleràncies establertes en les presents prescripcions. 

No es permetrà l’abocada directe sobre l’explanada, la 
formació de cavallons o dames ni la col·locació per semiamples 
adjacents amb més d’una hora (1 h) de diferència entre els instants 
de les seves respectives extensions, a no ser que el Director de 
l’Obra autoritzi l’execució d’una junta longitudinal. Quan 
l’amplada de la calçada ho permeti es treballarà formigonant tota 
la seva amplada, sense juntes de treballs longitudinals. 

Els encofrants hauran d’estar col·locats al menys vuit 
hores (8 h) després de l’abocada del formigó. El curat del formigó 
en les superfícies exposades haurà de començar immediatament 
després. 

Es prohibeix tota addició d’aigua a les masses a la seva 
arribada al tall de formigonat. 

En les bases de formigó per a la calçada es disposaran 
juntes de retracció separades l’amplada de la calçada i formant 
lloses rectangulars de relació llarg/ample no superior a 2 i de 
dimensions inferiors a vint-i-cinc metres quadrats (25 m2). 
Aquestes juntes es faran coincidir amb tapes de pous, embornals o 
altres discontinuítats en la llosa. En les bases de formigó per al 
panot s’hi deixaran juntes de porexpan d’un centímetre (1 cm) com 
a mínim l’amplada de la calçada i com a mínim vint-i-cinc metres 
quadrats (25 m2). Aquetes juntes estaran lluny de la zona de 
guals. 

Les juntes de treball es disposaran de manera que la seva 
vora que permanentment vertical, havent-se de retallar la bases 
anteriorment acabada. 

Es disposaran de juntes de treball transversals quan el 
procés constructiu s’interrompi més de dues hores (2 h). Si es 
treballa per fraccions de l’ample total es disposaran juntes 
longitudinals si existeix un desfasament superior a una hora (1 h) 
entre les operacions en franges adjacents. 

El formigó es vibrarà amb els mitjans adients, que han 
de ser expressament aprovats pel Director de l’Obra. 

La superfície acabada no presentarà irregularitats 
majors de 10 mm, quan es comprovi amb el regla de 3 m, tant 
paral·lela com normalment a l’eix de la via. Per aconseguir aquesta 
regularitat superficial s’utilitzaran els mitjans adients 
(remolinador, mestres, regles vibrants, etc.), que ha de ser 
expressament aprovades pel Director de l’Obra. 

La base de formigó es curarà mitjançant reg continu amb 
aigua durant al menys 3 dies. Si el Director de l’Obra preveiés la 
impossibilitat de controlar aquesta operació, pot prescriure el curat 
amb emulsió asfàltica o amb productes asfàltics. 

Abans de permetre el pas al trànsit de qualsevol 
naturalesa o d’estendre una nova capa haurà d’haver 
transcorregut un temps mínim de tres (3) dies. 

 

552.4 Control i criteris d'acceptació i refús 

 
Control del formigó 

 
El control de formigó es realitzarà mitjançant el control 

de la consistència i el de la resistència a compressió simple als vint-
i-vuit dies, d’acord amb allò que estableix l’article 610 
“Formigons” d’aquest Plec. 

Llevat que el Director hagi autoritzat expressament la 
utilització de plastificants, l’assentament del con d’Abrams no 
superarà els 9 cm en el moment de posada en obra. 

La formació de lot i mostreig per al control de la 
resistència es realitzarà d’acord amb els següents criteris: 
 
* Els lots de control de resistència seran d’una extensió de 

700 m2, o la producció d’un màxim d’una setmana (1). 
* En cadascun dels lots s’emprarà un N = 2 

 
Quan en un lot de control s’obtingui:      fest > fck 

 
el lot d’obra s’acceptarà 

 
Quan resulti: 0.90*fck < fest < fck 
 

el lot d’obra s’acceptarà, però donarà lloc a una 
penalització, segons s’estableix en l’apartat següent: 
 
Quan resulti: fest < 0,90 * fck 
 

es procedirà a realitzar assajos d’informació consistents 
en l’extracció de testimonis de formigó endurit (edat superior als 
28 dies) segons el que dictamini al respecte del Director de l’Obra. 

Els testimonis s’extrauran i assajaran d’acord amb les 
normes UNE 83.302-84, UNE 83.303-84, UNE 83.304-84. 

La resistència característica estimada es deduirà dels 
resultats de la resistència a compressió dels testimonis extrets. La 
resistència a compressió dels testimonis haurà de ser prèviament 
corregida per la seva edat en cas que es superin els cinquanta-sis 
dies per aplicar, en el seu cas, la penalització establerta en 
l’apartat següent. 

En el cas que els assajos d’informació arribessin a: 
 

fest > 0,80 * fck 
 

s’acceptarà l’obra amb penalització. 
En cas contrari s’estarà a allò que disposi el Director de 
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l’Obra, qui podrà, segons el seu criteri, ordenar, enderrocar i 
reconstruir la part afectada. 

En cap cas s’acceptaran bases amb: 
 

fest < 0,70 * fck 

 
Control de l’espessor de la capa 

 
L’espessor de la capa de formigó serà, com a mínim, el 

previst en els Plànols del Projecte. 
Si la diferència entre l’espessor real i el de Projecte és 

inferior a 1/10 de l’espessor, es rebrà la unitat d’obra, aplicant-se 
les penalitzacions corresponents. Si la diferència és major es 
procedirà a l’enderroc i reconstrucció de la base de formigó. 

 

552.5 Penalitzacions 

 
Es realitzaran d’acord amb allò indicat en l’article 610 

“Formigons” d’aquest Plec. 

 

552.6 Amidament i abonament 

 
Les bases de formigó s’abonaran i amidaran per metres 

cúbics (m3) realment col·locats, mesurats en les seccions tipus 
assenyalades en els Plànols. 

 
Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 

 

 Base de formigó per paviment construïda amb formigó 
HM-15/B/20/I, compactada (vibrat) i anivellada. 
Inclou les possibles addicions al formigó per al curat, 
presa, treballabilitat, etc, i les juntes de formigonat i de 
temperatura. Subministrament i col·locació. S’amidarà i 
abonarà per metres cúbics (m3) estesos. 

 

 

 

CAPÍTOL VI PAVIMENT DE 

LLAMBORDES 
 

Article 561 PAVIMENT DE 

LLAMBORDES 

PREFABRICADES DE 

FORMIGÓ (Nou article) 
 

Nou article 

Índex 

561.1 Definició  

561.2 Materials  

561.2.1  Llambordes 

561.2.2  Arena de suport de les llambordes 

561.2.2.1  Condicions tècniques generals 

561.2.2.2 Condicions tècniques 

particulars 

561.2.3  Arena de closa entre peces de llamborda 

561.2.3.1  Condicions generals 

561.2.4  Base de formigó hidràulic convencional 

561.3 Execució 

561.3.1  Operacions prèvies 

561.3.2 Preparació base d’assentament formigó 

hidràulic convencional 

561.3.3  Base de formigó hidràulic convencional 

561.3.4  Vora de confinament 

561.3.5  Capa d’arena 

561.3.5.1 Condicions tècniques 

particulars 

561.3.6 Col·locació, compactació i sellat de les 

llambordes 

561.4 Tolerància de la superfície acabada 

561.5 Amidament i abonament 

 

 
561.1  Definició 
 

Es defineixen paviments de llambordes prefabricades de 
formigó aquells paviments on la capa de trànsit està composta per 
llambordes de formigó prefabricat 
 

561.2  Materials 
 
561.2.1 Llambordes 
 
 Compliran les prescripcions que assenyla l’article 231     
“Llambordes de formigó” 
 
561.2.2 Arena de suport de les llambordes 
 
561.2.2.1 Condicions generals 
 

L’arena a emprar per al suport de les llambordes serà de 
granulometria continua, llisa i neta de 2 a 6 mm, no contindrà més 
d’un tres per cent (3 %) de matèria orgànica i argila. Es tindrà 
molt en compte el que especifiquen les normes UNE 83.115 i 
UNE 83.116 sobre friabilitat i desgast de l’arena. 
 
561.2.2.2 Condicions tècniques particulars 
 
 En el present projecte se substituirà aquesta sorra per 
morter de ciment del tipus M-450. 
 
561.2.3 Arena de closa entre peces de llamborda 
 
561.2.3.1 Condicions generals 
 

L’arena a emprar per al suport de les llambordes serà de 
granulometria continua, llisa i neta de 0,5 a 1 mm, no contindrà 
més d’un tres per cent (3 %) de matèria orgànica i argila. Es tindrà 
molt en compte el que especifiquen les normes UNE 83.115 i 
UNE 83.116 sobre friabilitat i desgast de l’arena. 
 
561.2.4 Base de formigó hidràulic convencional 
 

El formigó a utilitzar serà el que defineix l’article 552 
“Bases de formigó hidràulic convencional”  

 

561.3  Execució 
 
561.3.1 Operacions prèvies 

 
En primer lloc es localitzaran tots els serveis urbans i 

s’adoptaran les precaucions necessàries per evitar danys, tant a les 
instal·lacions soterrades com les esteses aèries existents, adequant 
les vies d’accés si fos necessari. 

Es farà l’esbrossada i neteja del terreny segons l’article 
300 “Esbrossada i neteja del terreny”. On calgui es procedirà a 
l’escarificació i compactació del terreny existent segons l’article 
302 “Escarificació i compactació” i al seu posterior terraplenat 
segons l’article 330 “Terraplens” 

 
561.3.2 Preparació base d’assentament formigó hidràulic 

convencional 
 

Es realitzarà segons el que el que especifiquen els article 
340 “Acabament i refí de l’esplanada” la qual es compactarà com a 
mínim fins al noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat. 
 
561.3.3 Base de formigó hidràulic convencional 
 

S’executarà segons prescriu l’article 552 “Bases de 
formigó hidràulic convencional”  
 
561.3.4 Vora de confinament 
 

Per tal d’evitar la pèrdua de la sorra de base s’hauran de 
construir vores de confinament les quals hauran de tenir la seva 
base de recolzament a no menys de quinze centímetres (15 cm) per 
sota del nivell inferior de les llambordes. Les juntes verticals entre 
els elements contigus se sellaran per tal d’evitar la sortida de 
l’arena. 
 
561.3.5 Capa d’arena 
 

Sobre la base de formigó es procedirà a l’estesa d’una 
capa d’arena l’espessor final de la qual estarà comprès entre tres i 
cinc (3 i 5 cm) centímetres. Sobre aquest s’hauran  d’assentar les 
llambordes. 

Una vegada anivellada l’arena no s’haurà de trepitjar-
la. Les llambordes s’aniran col·locant a mesura que s’estén i 
anivella la capa d’arena, de manera que aquesta estigui el menor 
temps possible al descobert. 
 
561.3.5.1   Condicions tècniques particulars 
 

En el present projecte se substituirà la sorra 
d’assentament de les peces per morter M-450 en l’espessor que 
expressa els plànols. 
 
561.3.6 Col·locació, compactació i sellat de les llambordes 
 

Sobre el llit de sorra s’hi col·locaran les llambordes, de 
manera que l’operari sempre trepitgi sobre peces ja col·locades. Les 
llambordes es col·locaran a tocar, amb juntes d’espessor d’entre un 
i dos (1 i 2 mm) mil·límetres. 

En els llocs complicats s’hauran de col·locar peces més 
petites o bé tallar les peces grosses en tamanys més petits per 
ajustar-les al lloc. El tallat es farà amb disc o bé amb cisalla. 

S’hauran d’anivellar les tapes i altres elements urbans 
existents per tal de deixar-los a la cota de paviment definitiu. 
Fins que el paviment de llambordes no estigui compactat no ha de 
suportar més càrregues que les dels propis operaris. 

La compactació es realitzarà per vibrat en dues fases: en 
la primera fase, a l’assentar les llambordes en la capa de sorra 
aquesta omple parcialment les juntes; i en una segona fase on se li 
afegeix la sorra fina i seca mitjançant escombres fins reomplir les 
juntes i buits i se l’hi aplica un nou cicle de compactació. Aquesta 
segona fase necessita varis cicles fins a deixar el paviment de 
llambordes completament anivellat. 

Posteriorment la sorra sobrant es retirarà mitjançant 
escombrat manual o mecànic, però mai mitjançat netejat amb 
aigua. 
Finalment es farà un regat general de la zona i repassaran les 
zones irregulars. 
 

561.4 Toleràncies de la superfície acabada 
 

Posades referències, anivellades fins mil·límetres d’acord 
als Plànols, en l’eix i les vores de perfils transversals, la distància 
dels quals no excedeixi de deu (10 m) metres, es comparà la 
superfície acabada amb la teòrica que passi per les esmentades 
referències. 

La superfície acabada no haurà de diferir de la teòrica 
en més de dotze (12 mm) mil·límetres. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de cinc 
(5 mm) mil·límetres quan es comprovi amb un regle de tres metres 
(3 m), aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix del carrer, 
sobretot en les immediacions de les juntes. 

Les zones en què no es compleixin les toleràncies abans 
esmentades, o que retinguin aigua sobre la superfície, hauran de 
corregir-se d’acord amb allò, sobre el particular, ordeni el Director 
de l’Obra. 
 

561.5 Amidament i abonament 

 
Paviment de llambordes betulo sense base formigó sobre 

morter 

 El paviment de llambordes construït amb llambordes 
prefabricades de formigó grises de tipus Betulo (ICA o 
equivalent) de 20 x 10 x 8 cm acabat normal, sèrie S 
(Resistència a compressió > 500 Kg/cm2 (UNE 7068)), 
col·locada sobre base de morter M-450 de 4 cm 
d'espessor i sorra de closa, s’amidarà i abonarà per 
metres quadrats (m2) de paviment realment construït 
segons Plànols. Inclou la part proporcional de 
llambordins de 10 x 10 x 8 cm (per encaix a zones 
complicades), l'anivellament de totes les tapes. El preu 
unitari inclou tots els materials i treballs especificats en 
el present article. 

 

 

CAPÍTOL VII OBRES COM-

PLEMENTÀRI-

ES. 
 

Article 570  VORADES  (Article PG-3 derogat. 

Nou article) 
 

Nou article 

Índex 
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570.1 Definició  

570.2 Materials  

570.2.1 Morter 

570.2.2 Vorades de pedra 

570.2.2.1 Condicions generals 

570.2.2.2 Forma i dimensions 

570.2.2.3 Qualitat 

570.2.3 Vorades prefabricades de formigó 

570.2.3.1 Condicions generals 

570.2.3.1.1 Definicions 

570.2.3.1.1.1 Tipus de vorades 

570.2.3.1.1.2 Forma de les vorades 

570.2.3.1.1.3 Usos de les vorades 

570.2.3.1.1.4 Dimensions 

570.2.3.1.1.5 Elements de la vorada 

570.2.3.1.1.6 Defectes 

570.2.3.1.1.6.1 Forma 

570.2.3.1.1.6.2 Aspecte 

570.2.3.1.1.7 Subministrament i 

recepció de les 

vorades 

570.2.3.1.1.8 Classificació 

 

570.2.3.2 Forma i dimensions 

570.2.3.3 Materials 

570.2.3.3.1  Característiques 

570.2.3.3.1.1   Ciment 

570.2.3.3.1.2   Àrids 

570.2.3.3.1.3   Additius 

570.2.3.3.1.4   Pigments 

570.2.3.3.1.5   Aigua 

570.2.3.4 Característiques de les vorades 

570.2.3.4.1 Composició, acabat i aspecte 

570.2.3.4.1.1 Composició 

570.2.3.4.1.2 Acabat i aspecte 

570.2.3.5 Característiques físiques i 

mecàniques 

570.2.3.6 Característiques particulars per 

aquest projecte 

570.2.3.6.1 Dimensions i forma 

570.2.3.6.2 Característiques físico-

mecàniques 

570.2.3.6.2.1 Condicions generals 

570.2.3.6.2.2 Condicions particulars 

570.3 Execució de les obres 

570.4 Amidament i abonament 

 
Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 
 
 

570.1 Definició 
 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o 
elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 
adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

 

570.2 Materials 
 
570.2.1 Morter 
 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a 
utilizar será el mortero de cemento designado como M 450 en el 
Artículo 611, "Morteros de cemento", de este Pliego. 

 

570.2.2 Vorades de pedra 

 
570.2.2.1 Condicions generals 

 
Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

 
* Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura 

compacta.  
* Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas 

meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro al 
golpearlos con martillo.  

* Tener adherencia a los morteros.  

 
570.2.2.2 Forma i dimensions 
 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán 
las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), 
aunque en suministros grandes se admitirá que el diez por ciento 
(10 %) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta 
centímetros (60 cm) y un metro (1 m). Las secciones extremas 
deberán ser normales al eje de la pieza. 

En las medidas de sección transversal se admitirá una 
tolerancia de diez milímetros (10 mm) en más o en menos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la 
misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura 
del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas 
con puntero o escoda, y las operaciones de labra se terminarán con 
bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) superiores de las caras 
interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a 
golpe de martillo; refinándose a puntero las caras de junta, hasta 
obtener superficies aproximadamente planas y normales a la 
directriz del bordillo. 

 
570.2.2.3 Qualitat 
 

Peso especifico neto: No será inferior a dos mil 
quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3). 

Resistencia a compresión: No será inferior a mil 
trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kg/ 
cm2). 

Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas 
de centímetro (0,13 cm). 

Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a 
veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no presentarán 
grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las 
Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 

  
570.2.3 Vorades prefabricades de formigó 

 
570.2.3.1 Condicions generals 
 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán 
con hormigones de tipo H-200 o superior, según el Artículo 610, 
"Hormigones", fabricados con áridos procedentes de machaqueo, 
cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento 
portland P-350. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
definirá el tipo de hormigón a utilizar, así como las características 
de las caras vistas de bordillo. 

 
570.2.3.1.1 Definicions 

 
570.2.3.1.1.1  Tipus de vorades 

 
Vorada monocapa: Vorada massissa, constituïts en la seva 
totalitat per un sol tipus de formigó en massa. 
Vorada de doble capa: Vorada massissa, constituïts per un 
nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa de morter de 
ciment d'acabat en les seves cares vistes. 

 
570.2.3.1.1.2 Formes de les vorades 

 
Vorada recta:  Vorada amb les seves arestes longitudinals 
rectilínies 
Vorada corba: Vorada amb les seves arestes longitudinals 
curvilínies, motllejat especialment per a cenyir-se als radis de les 
corbes de la calçada i vorera. 
Vorada d’escaire: Vorada amb les seves arestes longitudinals 
rectilínies, motllejat especialment per a trobades en angle recte de 
dos línies  de vorada perpendiculars. 

 
570.2.3.1.1.3 Usos de les vorades 

 
Vorada vianants: Vorada dissenyada per a la delimitació de dos 
plans d'ús peatonal de diferent naturalesa, si bé, ocasionalment, es 
pugui admetre circulació lenta de vehicles. 
Vorada de calçada: Vorada dissenyada per a la delimitació de dos 
plans de diferent naturalesa, un dels quals és de circulació de 
vehicles. 
Quan el xamfrà de la vorada disposa d'un pendent baix que permet 
el fàcil remuntament de les rodes dels vehicles, aquestes vorades de 
calçada reben el nom de "remuntables". 
 
570.2.3.1.1.4 Dimensions  
 
Dimensions nominals: Dimensions convencionals que serveixen per 
a designar el producte. 
Dimensions bàsiques: Dimensions de fabricació afectades per 
toleràncies 

 
570.2.3.1.1.5 Elements de la vorada 

 
Cara vista vorada: Cara de la vorada que queda a la intempèrie 
una vegada col·locades les superfícies acabades a les que delimita. 
Xamfrà: Una de les cares vistes de la vorada, confeccionada ex 
profés en decliu per raons de seguretat vial. 
Doble capa: Capa d'acabat superposada al nucli de formigó 
de la vorada per a millorar l'estètica i comportament de les cares 
vistes de la peça. 

 
570.2.3.1.1.6 Defectes  
 
570.2.3.1.1.6.1 De la forma:  
 
Guerxament: Màxima desviació o fletxa de l'eix longitudinal d'una 
vorada, respecte al plànol horitzontal i/o vertical. 
Conicitat:  Desviació del paral·lelisme entre cares oposades de la 
vorada. 
 
570.2.3.1.1.6.2 De l'aspecte: 
 
Coquera: Buit superficial, localitzada en la cara vista de la 
vorada, de dimensió igual o superior a 7 mm en qualsevol direcció- 
Escantell: Osca o defecte, localitzat en una aresta de la cara vista 
de la vorada, dimensió superior a 20 mm. 
Exfoliació: Separació d'una capa d'aspecte sensiblement pla, 
d'estructura fullada i paral·lela a la cara vista de la vorada. 
Esquerda: “Hendidura”  de longitud superior a 5 cm, localitzada 
en la cara vista de la vorada, visible des d'una alçada aproximada 
de 1,6 m. 
Rebaba: Relleu superficial de dimensió superior a 7 mm, 
localitzat en les arestes de la vorada. 
 
570.2.3.1.1.7 Subministrament i recepció de vorades 

 
Comanda:Quantitat d'un article que s'encarrega d'una vegada a un 
proveïdor. 
Partida: Unitats del mateix article o articles de les mateixes 
característiques, de la mateixa fabricació, lliurades en la mateixa 
jornada. 
Lot: Quantitat definida d'un article, fabricat per un sol 
fabricant, en condicions que se suposen uniformes. 
Mostra: Conjunt d'unitats de vorades preses a l'atzar d'un lot 
amb l'objecte de realitzar assaigs. 
 
570.2.3.1.1.8 Classificació 
 

Les vorades prefabricades de formigó es classifiquen 
atenent als següents criteris: 
 
a/ Pel seu tipus de fabricació: 
 
* Monocapa 
* Doblecapa 
 
b/ Per al seu ús previst en el seu disseny 
 
* Vorada peatonal 
* Vorada de calçada 
 
c/ Per la seva forma 
 
* Vorada recta 
* Vorada corba 
 
d/ Per la seva classe, determinada per la seva resistència a 

flexió (segons norma UNE 127-028) 
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* R.5,5: Resistència igual o superior a 5,5 N/mm2 
(recomanat per les zones que requereixin esforços 
normals) 

* R 7,0: Resistència igual o superior a 7,0 N/mm2 
(recomanat per utilitzar-los en zones d'esforços 
intensius) 

 
570.2.3.2 Forma i dimensions (redactat PG-3) 

 

 
 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón 
serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la 
misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura 
del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la 

sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm). 
Per a les vorades rectes les seccions s'ajustaran al que 

s'estableix en el plànols. Les longituds de les vorades rectes 
s'ajustaran al que estableix la taula següent. S'admeten a més peces 
complementàries de 33 i 25 cm per a la formació de corbes i 
ajustaments de longituds. 

No obstant, amb caràcter transitori, s'admetran 
longituds normalitzades de 70 cm. 

 
570.2.3.3 Materials 

 
570.2.3.3.1 Característiques dels materials 
 
570.2.3.3.1.1 Ciment 

 
Complirà els requisits establerts en la norma UNE 80-

301, els establerts en la norma UNE 80-303 quan s'utilitzin 
ciments amb característiques especials i els establerts en la norma 
UNE 80-305 quan s'utilitzin ciments blancs. 

 
570.2.3.3.1.2 Àrids 

 
S'utilitzaran àrids procedents de riu, mina o pedra 

triturada. Estaran exemptes d'argila, matèria orgànica i d'altres 
elements que puguin afectar a la presa o l'enduriment del formigó. 

La granulometria dels àrids que s'utilitzin serà 
estudiada pel fabricant de manera que el producte acabat compleix 
les característiques assenyalades en el present article. 

 
570.2.3.3.1.3 Additius 

 
Es podran utilitzar additius sempre que la sustància 

agregada, en les proporcions previstes, produeixi l'efecte desitjat 
sense perjudicar les altres característiques del formigó o morter. 

 
570.2.3.3.1.4 Pigments 

 
Els pigments hauran de ser estables i compatibles amb 

els materials que intervenen en el procés de fabricació de les 
vorades. 

Quan s'utilitzen els pigments en forma de suspensió, els 
productes continguts no comprometran la futura estabilitat del 
color. 

 
570.2.3.3.1.5 Aigua 

 
Seran utilitzades tant per a l'amassat com pel curat 

totes les aigües que no perjudiquin a la presa o enduriment dels 
formigons. 

 
570.2.3.4  Característiques de les vorades 

 
570.2.3.4.1 Composició, acabat i aspecte 

 
570.2.3.4.1.1 Composició  

 
La vorada poden estar constituïts en la seva integritat 

per un sol tipus de formigó o estar compostos per un nucli de 
formigó i una capa de morter d'acabat en les seves cares vistes. En 
aquests últims, denominats de "Doble Capa", la cara vista estarà 
inseparablement unida al formigó del nucli. 

 
570.2.3.4.1.2 Acabat 

 
cara vista: La cara vista pot ser llisa, pintada, buixardada, 
pigmentada, rentada, texturada, amb relleus acústics o rebaix per a 
la incorporació de reflectants.  
Aspecte: Les vorades no presentaran coqueres, escantells, 
exfoliacions, esquerdes ni rebabes en la cara vista. Les vorades de 
doble capa es admissible que en les cares no vistes, la textura pot 
ser totalment tancada. En aquestes la doble cap cobrirà totalment 
les cares vistes de les peces. Tampoc serà admissible l'aparició en els 
superfícies de la cara vista d'àrids procedents del nucli. 

 
570.2.3.5 Característiques físiques i mecàniques 

 
Absorció d'aigua: El coeficient d'absorció d'aigua, Ca, de les 
vorades de formigó, determinat segons la norma UNE 127-027, no 
ultrapassarà els següents valors: 

 
Valor mig, Ca ..............   9,0 % 
Valor numèric, Ca ..........  11,0 % 

 
Resistència a Flexió: La resistència a flexió, determinada segons 
norma UNE 127-028, no serà inferior als valors indicats en la 
taula:  

 
Resistència a flexió 
 

 
Classe 

 
Valor mig  

 
Valor unitari  

N/mm
2
 N/mm

2
 

 
R 5,5 

 
5,5 

 
4,4 

 
R 7 

 
7 

 
5,6 

 
Per a les seccions normalitzades, això es complirà si la 

càrrega de ruptura, Pu, determinada segons la norma UNE 127-
128, és igual o superior als valors indicats en la taula: 

 
 
570.2.3.6  Condicions tècniques particulars per aquest projecte 
 
570.2.3.6.1 Dimensions i formes  

 
Vorades rectes 

 
Vorades corbes (interiors o exteriors) 

 
Vorades escaire (interior o exterior) 
 
Vorada guals de vehicles i vianants 
 
Vorada embornal 

 
+ Totes les vorades seran de doble capa 

 
570.2.3.6.2 Característiques fisico-mecàniques 

 
570.2.3.6.2.1 Condicions generals 

 
El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, 

determinat segons la norma UNE 7008, serà del deu per cent 
(10%) en pes. 

La resistència mínima a compressió simple serà de tres-
cents cinquanta (350) quilograms/centímetre quadrat (Kg/cm2) 
determinada segons les normes UNE 7241 i 7242. 

La resistència a flexió de les vorades, sota càrrega 
puntual serà superior a cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (50 Kg/cm2) segons norma Din 483. 

El desgast per abrasió serà inferior a tres mil·límetres 
(3mm) segons norma UNE 7069. 

 
570.2.3.6.2.2 Característiques tècniques particulars per 

aquest projecte 
 
Les característiques físico-mecàniques que hauran de 

complir les vorades del present projecte seran: 
 
+ Totes aquestes vorades específiques compliran les 
especificacions de les característiques dels materials, 
característiques físico-mecàniques generals (llevat de les 
particulars)  i les toleràncies del present article. 
 

570.3 Execució de les obres (redactat PG-3) 
 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, 
cuya forma y características se especificarán en los Planos y Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando 
un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se 

rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
 

570.3.1 Condicions tècniques particulars 
 
Totes les vorades aniran assentades sobre una base 

mínima de vint-i-quatre (24 cm) centímetres de formigó HM-
20/S/20/I.  Aniran rejuntades amb morter M-450. Les juntes 
verticals tindran 5 mm. d'amplària. 

 

570.4 Amidament i abonament (redactat PG-3) 
 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) 
realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno. 

 

570.4.1 Condicions tècniques particulars 

 
Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 
 

 Vorada recta de peces de formigó monocapa per a 
vorada, tipus jardí P-1, de 8x20 cm, segons norma UNE 
1340, de resistència característica a flexió-tracció 
mínima de 3.5 MPa classe 1S, absorció d'aigua inferior a 
6 % en massa classe 2B, desgast per abrasió inferior a 23 
mm, classe 3H), col·locada amb base de formigó  i 
rejuntada amb sorra-ciment. S’amidarà i abonarà per 
metres lineals (ml) realment col·locats. 

 

 Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 
kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, segons norma UNE 
1340 de resistència característica a flexió-tracció mínima 
de 3.5 MPa classe 1S, absorció d'aigua inferior a 6 % en 
massa classe 2B, desgast per abrasió inferior a 23 mm, 
classe 3H), col·locada amb base de formigó i rejuntada 
amb sorra-ciment. S’amidarà i abonarà per metres lineals 
(ml) realment col·locats. 

 

 

 

 

Article 571 ENCINTAT DE BALDOSES 

HIDRÀULIQUES DE 

CIMENT  (Nou Article) 

 

Nou article 

Índex 

571.1 Definició  

571.2 Amidament i abonament 

 
Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

571.1 Definició 
 
Les baldoses hidràuliques de ciment que s'utilitzaran en 

el projecte seran hidràuliques de classe 1a segons article 220 
“Baldoses de ciment” de color blanc i seran de dimensions 20x20x8 
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cm en zona de vial 
Les mesures s'ajustaran al que indica en els plànols i 

aniran col·locades sobre una base mínima de formigó HM-
20/S/20/I de 24 cm pel cas de rigola i en els aiguafons. Estaran 
rejuntades amb morter H-450. Les juntes verticals tindran 5 mm 
de buit.  

Compliran la norma UNE 1340 / UNE 127.340 (de 
resistència característica a flexió ≥ 3.5 Mpa Classe 1S, absorció 
d'aigua ≤  6 % en massa Classe 2B, desgast ≤ 23 mm Classe 3H). 

 

571.2  Amidament i abonament 
 
Totes les baldoses hidràuliques s'amidaran i abonaran 

per metres lineals (ml) col·locats mesurats sobre el terreny. El preu 
inclou a més del subministrament i col·locació de la baldosa 
hidràulica, el llit de formigó i el rejuntat amb morter. Queda inclòs 
en el preu l'obertura de la rasa, quan sigui necessari, l'encofrat del 
formigó per l'extradós per tal d'evitar els desplaçaments. Les 
baldoses hidràuliques de les voreres no seran d'abonament 
independent ja que estan incloses dins el preu de la vorera. 
 
 

 Rigola prefabricada de morter de ciment de color blanc 
de dimensions 20 x 20 x 8 cm, segons norma UNE 1340 
/ UNE 127-340 (de resistència característica a flexió-
tracció mínima de 3.5 MPa classe 1S, absorció d'aigua 
inferior a 6 % en massa classe 2B, desgast per abrasió 
inferior a 23 mm, classe 3H), col·locada sobre llit de 
formigó HM-20/S/20/I d'un espessor mínim de 35 cm. 
Rejuntada amb morter de ciment M-450. Inclou la 
possible excavació per a la instal·lació del formigó, els 
encofrats laterals, i els talls a la pieça en les corbes. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (ml) realment 
col·locada mesurada sobre el terreny. A més a més 
inclou: la base de formigó HM-20/S/20/I d’un espessor 
mínim de 24 cm, el morter M-450 de rejuntat, la possible 
excavació per la instal·lació del formigó i els encofrats 
laterals quan calguin, i tallat de peces on calgui. El preu 
unitari inclou tots els materials i treballs que 
s’especifiquen en el present article 
 
 
 

CAPÍTOLVIII PAVIMENTS 

DE LLOSES 

 

Article 580 PAVIMENT DE VORERA DE 

PANOT (Nou Article) 
 

Nou article 

Índex 

580.1 Definició  

580.2 Materials  

580.2.1  Base de formigó hidràulic convencional 

580.2.2  Llosetes de formigó 

580.2.3  Morter de ciment 

580.2.4  Beurada 

580.3 Execució de les obres 

580.3.1  Operacions prèvies 

580.3.2 Preparació base d’assentament formigó 

hidràulic convencional 

580.3.3  Base de formigó hidràulic convencional 

580.3.4  Morter de ciment 

580.3.5  Col·locació dels panots 

580.4 Tolerància de la superfície acabada 

580.5 Amidament i abonament 

 
Plec Condicions Tècniques Particulars 
Condicions tècniques particulars que complementen o 

substitueixen (en el cas que siguin contràries) el contingut de 
l’article del PG3 que a continuació es detallen. 

 

 

 

580.1 Definició 

 
Les voreres de panot són els enrajolats amb llosetes 

hidràuliques de morter comprimit sobre una base de formigó en 
massa. 

 

580.2 Materials 

 
580.2.1    Base de formigó hidràulic convencional 

 
El formigó a utilitzar serà el que defineix l’article 552 

“Bases de formigó hidràulic convencional”  

 
580.2.2 Llosetes de formigó 

 
Els materials hauran de complir el que prescriu la norma 

UNE-EN 1339. Seran de formigó de color purs o mescla de colors 
(a decidir D.F.). Seran amb acabat granallat, llis o rentat a l’àcid 
(a decidir D.F.). Resitència a flexió ≥ 3.5 Mpa Classe 1S i Càrrega 
característica a ruptura ≥ 7 KN Classe 70, absorció ≤ 6 % Classe 
2B, Desgast ≤ 23 mm Classe 3H. 

 La textura dels panots destinats al passos de vianants 
serà del tipus estriada per a poder ser detectada pels invidents. 
Seran de classe 1a. 

 
580.2.3 Morter de ciment 

 
Llevat especificacions contraries, el tipus de morter a 

utilitzar serà el morter hidràulic designat com M-450 en l'article 
611 "Morters de ciment" del PG-3. 
 
581.2.4 Beurada 

 
La beurada de ciment per al rejuntat es compondrà de 

sis-cents quilograms de ciment per metre cúbic (600 Kg/m3) de 
ciment, i de sorra, de la qual no més d'un quinze percent (15 %) en 
pes ha de quedar retinguda en el garbell 2,5 UNE, ni més d'un 
quinze per cent (15 %) en pes passi pel garbell 0,32 UNE. 

 

580.3 Execució de les obres 

 
580.3.1 Operacions prèvies 

 
En primer lloc es localitzaran tots els serveis urbans i 

s’adoptaran les precaucions necessàries per evitar danys, tant a les 
instal·lacions soterrades com les esteses aèries existents, adequant 

les vies d’accés si fos necessari. 
Es farà l’esbrossada i neteja del terreny segons l’article 

300 “Esbrossada i neteja del terreny”. On calgui es procedirà a 
l’escarificació i compactació del terreny existent segons l’article 
302 “Escarificació i compactació” i al seu posterior terraplenat 
segons l’article 330 “Terraplens” i article 332 “Reblerts 
localitzats”. 

Es posaran a cota definitiva del paviment de panot tots 
aquells elements que són registrables. 

 
580.3.2 Preparació base d’assentament formigó hidràulic 

convencional 
 

Es realitzarà segons el que el que especifiquen els article 
340 “Acabament i refí de l’esplanada” la qual es compactarà com a 
mínim fins al noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat. 

 
580.3.3 Base de formigó hidràulic convencional 

 
S’executarà segons prescriu l’article 550 “Bases de 

formigó hidràulic convencional” 

 
580.3.4 Morter de ciment 

 
Sobre la base de formigó s'estendrà una capa del morter 

especificat, amb un espessor inferior a cinc centímetres (5 cm) i 
mínim dos centímetres (2 cm), i sols el necessari per a compensar les 
irregularitats de la superfície de la base del formigó. 

 
580.3.5 Col·locació dels panots 

 
L’enrajolat es farà per enrajoladors d'ofici. Sobre la capa 

d'assentament del morter es col·locaran a mà les rajoles, colpejant-
les per a reduir al màxim les juntes i per a clavar-les en el morter 
fins aconseguir la rasant prevista en els plànols per la cara 
superior. 

Assentades les llosetes, es trucaran amb piconadors de 
fusta, fins que quedin perfectament assentades. Es corregirà la 
posició de les que quedin fora de les toleràncies establertes o les que 
sobresurtin, extraient les llosetes i rectificant l'espessor de la capa 
d'assentament de morter si això fos necessari. 

Les llosetes que hagin d'anar col·locades en els remats de 
l’enrajolat s'hauran de tallar (amb disc o cisalla) amb molta cura 
per a que les juntes que resultin siguin d'espessor mínim. 

Les juntes no excediran de dos mil·límetres (2 mm). 
Una vegada assentades i enrasades les llosetes es 

procedirà a regar-les i a continuació s'ompliran les juntes amb 
beurada de ciment. Abans de l'enduriment de la beurada 
s'eliminarà la part sobrant. 

La beurada de ciment es compondrà de sis-cents 
quilograms de ciment per metre cúbic (600 Kg/m3) i de sorra. 

 

580.4 Toleràncies de la superfície acabada 

 
El paviment acabat no haurà de presentar irregularitats 

superiors a cinc mil.límetres (5 mm) mesurades amb la regla de tres 
metres (3 m). 

 

580.5 Amidament i abonament 
 

Es distingeixen els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva):  

 
 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 

classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, 
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de 
ciment pòrtland. S’amidarà i abonarà per metres 
quadrats (m2) realment col·locats. 

  

 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb 
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, 
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de 
color amb ciment pòrtland blanc compost. S’amidarà i 
abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

 

 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb 
ratlles de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, 
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de 
color amb ciment pòrtland blanc compost. S’amidarà i 
abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

 
 

La base de formigó s’ abonarà a part segons l’article 552 
“Bases de formigó hidràulic convencional”. 
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PART  VI PONTS I ALTRES 

ESTRUCTURES 
 

CAPÍTOL I COMPONENTS 

 
Article 600 ARMADURES A EMPRAR EN 

FORMIGÓ ARMAT (Redacció 

segons PG-3/75 any 1976 complementat 

amb Prescripcions Particulars) 

 

PG3 

Índex 

600.1 Definició  

600.2 Materials 

600.3 Forma i dimensions 

600.4 Doblegat 

600.5 Col·locació 

600.6 Control de qualitat 

600.7 Amidament i abonament 

 

 

600.1 Definició 

 
600.1  Condicions tècniques particulars 
  
 Normativa d’obligat compliment 
 
 La normativa d’obligat compliment és la Instrucció de 
Formigó Estructural, EHE 

 

600.2 Materials 

 

600.3 Forma i dimensions 

 

600.4 Doblegat 

 
600.4.1 Condicions tècniques particulars 

 
 Les armadures passives es doblegaran ajustant-se als 
plànols i instruccions del projecte. En general, aquesta operació es 
realitzarà en fred, mitjançant mètodes mecànics, amb velocitat 
constant, i amb l’ajuda de mandrís, de manera que la curvatura sigui 
constant en tota la zona. 
 No s’admetran adreçats dels colzes, inclosos els de 
subministre, llevat quan aquesta operació pugui realitzar-se sense 
dany immediat o futur, per a la barra corresponent. 
 Si resultés imprescindible realitzar desdoblegats en obra, 
com per exemple en el cas d’algunes armadures en espera, aquests es 
realitzaran d’acord amb processos o criteris d’execució contrastats, 
havent-se de comprovar que no s’hagin produït fissures o fractures 
en elles. En cas contrari, es procedirà a la substitució dels elements 
danyats. Si l’operació de desdoblegat es realitzés en calent, haurà 
d’adoptar-se les mesures adequades per a no danyar el formigó amb 
les altes temperatures. 
 El diàmetre mínim de doblegat d’una barra ha de ser tal 
que eviti compressions excessives i el marcat del formigó en la zona 
de la curvatura de la barra, havent-se d’evitar la seva fractura 
originades per l’esmentada curvatura. 

 Així mateix, no ha de doblegar-se un nombre elevat de 
barres en una mateixa secció de la peça, amb l’objecte de no crear 
una concentració de tensions en el formigó que pugui arribar a ser 
perillosa. 
 El doblegat de les barres, llevat d’indicació en contrari del 
projecte, es realitzarà amb mandrís de diàmetre no inferior als 
indicats en la taula següent: 

 

DIÀMETRE MÍNIM DELS MANDRÍS  

Barres 

corrugades 

Ganxos, 

patilles i 

ganxo en 

U 

 Barres 

doblegades i 

altres barres 

corbades 

 

 Diàmetre 

de la barra 

en mm 

 Diàmetre de 

la barra en 

mm 

 

  < 20   20   25  > 25 

B 400 S 4 7 10 12 

B 500 S 4 7 12 14 

 
 Els cèrcols o estreps de diàmetre igual o inferior a 12 mm 
podran doblegar-se amb diàmetres inferiors als anteriorment indicats 
sempre que això no origini en dits elements un principi de fissuració. 
Per evitar aquesta fissuració, el diàmetre emprat no haurà de ser 
inferior a 3 vegades al diàmetre de la barra, ni a 3 centímetres. 

 

600.5 Col·locació i elaboració de l’armadura 

 
600.5.1 Condicions tècniques particulars 

 
 Condicions generals 
 
 Per l’elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures 
passives, se seguiran les indicacions contingudes en la UNE 
36831:97. 
 Les armadures passives es col·locaran exemptes de 
pintura, greix o qualsevol altra substància nociva que pugui afectar 
negativament a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. Es 
disposaran d’acord amb les indicacions del projecte, subjectes entre si 
de manera que no variï la seva posició especificada durant el 
transport, muntatge i formigonat, i permetent al formigó envoltar-
les sense deixar cocons. 
 En el cas que l’armadura passiva presenti un nivell 
d’oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d’adherència, es comprovarà que aquestes no s’hagin vist molt 
alterades. Per això, es procedirà a un raspallat mitjançant raspall de 
púes de filferro i es comprovarà que la pèrdua de pes de l’armadura 
no excedeixi de l’1 % i que l’alçada de corruga, en el cas d’acer 
corrugat, es trobi dins dels límits prescrits en l’article 241 “Barres 
corrugades per a formigó armat”. 
 Les armadures s’asseguraran en l’interior dels encofrats o 
motlles contra tot tipus de desplaçament, comprovant-se la seva 
posició abans de procedir al formigonat. 
 En bigues i en elements anàlegs sotmesos a flexió, les 
barres que es dobleguin hauran d’anar convenientment envoltades 
per cèrcols o estreps en la zona del colze, Aquesta disposició és 
sempre recomanable, qualsevol que sigui l’element que es tracti. En 
aquestes zones, quan es dobleguin simultàniament moltes barres, 
resulta aconsellable augmentar el diàmetre dels estreps o disminuir la 
seva separació. 

 S’autoritza l’ús de la tècnica de soldadura per a 
l’elaboració de la ferralla, sempre que l’operació que es realitzi 
d’acord amb els procediments establerts en la UNE 36832:97, l’acer 
sigui soldable, i s’efectuï en taller amb instal·lació industrial fixe. 
Solament en aquells casos previstos en el present projecte i 
degudament autoritzats per la Direcció de l’Obra, s’admetrà la 
soldadura en obra per l’elaboració de la ferralla. 
 Els cèrcols de pilars o estreps de les bigues se subjectaran a 
les barres principals mitjançant el lligat senzill o un altre 
procediment idoni, prohibint-se expressament la fixació mitjançant 
punts de soldadura una vegada situada la ferralla en els motlles o 
encofrats. 
 S’ha d’evitar l’ús simultani d’acers amb diferent límit 
elàstic. No obstant, quan no existeixi perill de confusió, podran 
utilitzar-se en un mateix element dos tipus diferents d’acer per a les 
armadures passives: un per a l’armadura principal i un altre pels 
estreps. 
 En aquells casos excepcionals en què no sigui possible 
evitar que dos acers de diferent límits elàstic, i amb la mateixa 
funció estructural, es trobin en la mateixa secció de l’element, 
s’estarà a allò dispost en l’article 38 de l’EHE. 
 Enl’execució de les obres es complirà, en tot cas, allò 
indicat en els apartats 66.5 i 66.6 de l’EHE. 
 

 Disposició dels separadors 

 
 La posició especificada per l’armadura passiva i, en 
especial el recobriments mínims indicats en l’article 37 de l’EHE, 
hauran de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents 
elements (separadors o calçadors) col·locats en obra. Aquests 
elements compliran allò dispost en l’anterior article, havent-se de 
posar d’acord amb les prescripcions de la taula següent: 

 

DISPOSICIÓ DELS SEPARADORS 

Element  Distància 

màxima 

Elements 

superficials 

horitzontals 

(lloses, forjats, 

sabates i lloses de 

fonamentació, 

etc) 

Emparrillat 

inferior 
50  o 100 cm 

 Emparrillat 

superior 
50  o 50 cm 

Murs Cada emparrillat 50  o 50 cm 

 Separació entre 

emparrillats 

100 cm 

Bigues(1)  100 cm 

Suports(1)  100  o 200 

cm 
(1) Es disposaran, al menys, tres plànols de separadors per vano, en 

el cas de les bigues, i per tram, en el cas dels suports, acoblats als 
cèrcols o estreps. 

 Diàmetre de l’armadura a què s’acobla el separador 

 
 Els recobriments de les armadures que s’hauran d’executar 
en l’obra seran els especificats en els Plànols.   

  
Distància entre barres d’armadures passives 

 
 La disposició de les armadures passives ha de ser tal que 
permeti un correcte formigonat de la peça de manera que totes les 
barres o grups de barres quedin perfectament envoltades pel formigó, 
tenint en compte, en el seu cas, les limitacions que pugui imposar l’ús 
de vibradors externs. 
 Quan les barres es col·loquin en capes horitzontals 
separades, les barres de cada capa hauran de situar-se verticalment 
una sobre l’altra, de manera que en l’espai entre les columnes de 
barres resultants permeti el pas d’un vibrador intern. 
 Les prescripcions que segueixen són aplicables a les obres 
ordinàries formigonades “in situ”. Quan es tracti d’obres 
provisionals, o en els casos especials d’execució particularment 
esmerades (per exemple, elements prefabricats), es podran disminuir 
les distàncies mínimes que s’indiquen en els apartats següents prèvia 
justificació especial. 
 
 Barres aïllades 
 
 La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dos barres 
aïllades consecutives, llevat allò indicat en l’apartat 66.4.2 de 
l’EHE referent al grup de barres, serà igual o superior al major dels 
tres valors següents: 
  
* dos centímetres  
* el diàmetre major de la barra més gran 
* 1,25 vegades el tamany màxim de l’àrid (veure apartat 

28.2 de l’EHE) 

 
 Ancoratge de barres 
  

Els ancoratges de barres estan indicats en els Plànols, els 
qual han de complir com a mínim els requeriments especificats en 
l’apartat 66.5 “Ancoratge de les armadures passives” de l’EHE 
 
 Empalmes i encavalcament de barres 
 
 Els empalmes i encavalcaments (solapes) de barres estan 
indicats en els Plànols, els qual han de complir com a mínim els 
requeriments especificats en l’apartat 66.6 “Empalme de les 
armadures passives” de l’EHE.  
  
 Generalitats 
 
 Els empalmes entre barres han de dissenyar-se de manera 
que la transmissió de les forces d’una barra a la següent quedi 
assegurada, sens que es produeixin encrostonaments (desconchados) o 
qualsevol altre tipus de dany en el formigó pròxim a la zona 
d’empalme. 
 No se disposaran més que aquells empalmes indicats en els 
plànls i els que autoritzi la Direcció Facultativa. Es procurarà que 
els empalmes quedin allunyats de les zones en què l’armadura 
treballi a la seva màxima càrrega. 
 Els empalmes podran realitzar-se per encavalcament 
(solapo) o per soldadura. S’admeten també altres tipus d’empalme, 
sempre que els assaigs efectuats sobre ells demostrin que aquestes 
unions posseeixen permanentment una resitència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les 2 barres empalmades, i que els 
lliscament relatiu de les armadures empalmades no ultrapassi 0,1 
mm, per a càrregues de servei (situació poc probable). 
 Com a norma general, els empalmes de les diferents barres 
en tracció en una peça, es distanciaran uns dels altres de tal manera 
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que els seus centres quedin separats, en la direcció de les armadures, 
una longitud igual o més gran a Ib (longitud bàsica d’ancoratge). 
 
 Autorització pel formigonat 
 
 Abans de començar les operacions de formigonat, el 
Contractista haurà d’obtenir del Director de l’Obra l’aprovació per 
escrit de les armadures col·locades. 

 

600.6 Control de qualitat  

 
600.6.1 Condicions tècniques particulars 

 
 El control de qualitat es realitzarà d’acord amb el que 
prescriu la Instrucció de Formigó Estructural, EHE. Els nivells de 
control de qualitat, d’acord amb el que preveu la esmentada 
Instrucció, seran els indicats en el present Plec de Condicions 
Tècniques Particulars i en el quadre de materials de cadascun dels 
Plànols. 
 
 El nivell de control per a les barres corrugades del present 
projecte serà el normal. 

 

600.7 Amidament i abonament 

 
600.7.1 Condicions tècniques particulars 

 
 Les armadures d’acer emprades en formigó armat 
s’abonaran pel seu pes en quilograms (kg.) deduïts dels Plànols, 
aplicant-hi per a cada tipus d’acer els pesos unitaris corresponents a 
les longituds deduïdes dels esmentats Plànols. 
 Es consideraran incloses en el preu unitari, i per tant no és 
objecte d’amidament i abonament, totes les pèrdues (mermas) i 
escapçadures (despuntes), retalls, i tots els elements auxiliars de 
sustentació i separació. Les quals es consideraran incloses en el 
quilogram (kg) d’armadura. 

 

 Malla electrosoldada amb barres corrugades d'acer, 
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D: 6 
- 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996, inclosa la neteja 
de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, 
les pèrdues i increments de material corresponents a 
retalls, empalmaments i ganxos. S’amidarà i abonarà per 
quilograms (Kg) de pes d’acer. El preu unitari  inclou tots 
els materials i treballs especificats en el present article. 

 

 Armadura d'acer corrugat B-500-S (fyk > 5100 Kg/cm2) 
per al formigó de les canonades de sanejament. Inclou 
solapatges i retalls. El pes unitari per al seu càlcul ha de 
ser el teòric.  S’amidarà i abonarà per quilograms (Kg) de 
pes d’acer. El preu unitari  inclou tots els materials i 
treballs especificats en el present article. 
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610.3 Tipus de formigó i distintius de qualitat 

610.4 Dosificació del formigó 
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treball 

610.6 Execució 
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610.6.3 Abocada del formigó 

610.6.4 Compactació del formigó 
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610.6.5.2 Formigonat en temps calorós 
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610.12 Penalitzacions (nou apartat) 

Normes de referència en l’article 610 

 

 

 

610.1 Definició  

 

610.2 Materials 

 

610.3  Tipus de formigó 
 

610.3.1 Condicions tècniques particulars 
 

Els tipus de formigó a fer servir, d'acord amb la 
denominació de la “Instrucción de hormigón estructural, EHE”  
seran els següents, segons el seu ús (llista no exhaustiva): 
 

FORMIGÓ  HM-20 Resistència característica a compressió  20 
N/mm2 ambient I 

 
1) Soleres en massa de formigó de neteja 
2)  Soleres en massa (consistència plàstica, àrid màxim 20 

mm) 
3)  Base en massa en paviment de voreres (consistència tova, 

àrid màxim 10 mm) 
4)  Vorades i rigoles (consistència plàstica, àrid màxim 20 

mm) 
5)  Fonaments de senyals fàbrica (consistència plàstica, àrid 

màxim 20 mm) 
6)  Petites obres de fàbrica (consistència plàstica, àrid màxim 

20 mm) 
7)  Passos de servei i canalització fibra òptica (consistència 

tova, àrid màxim 10 mm) 
8)  Formigó per als tubs de clavegueram (consistència tova, 

àrid màxim 10 mm) 

 

FORMIGÓ  HA-25 Resistència característica a compressió  25 
N/mm2 ambient IIa 

 
1)  No n’hi ha  
 

FORMIGÓ  HA/M-30 Resistència característica a compressió  
300 Kg/cm2 ambient I i IIa + Qa 

 
1) Soleres i bases de pou de registre (consistència tova, àrid 

màxim 10 mm) ambient I + Qa 
2) Llosa de cobriment pous registre i tapes formigó tronetes 

de clavegueram no registrables (consistència tova, àrid 
màxim 10 mm) ambient IIa + Qa 

 
La docilitat dels formigons serà la necessària perquè, amb 

els mètodes de posada en obra i consolidació que s'adoptin, no es 
produeixin forats i no reflueixi la pasta un cop acabada l'operació, o 
no s'hi creïn fissures. 

No es permetrà l'ús de formigons de consistències fluïdes 
excepte en el concertat de blocs d’escullera. En cap cas s'utilitzaran 
formigons amb un contingut d'aigua superior al corresponent a la 
consistència fluïda. 

 

610.4 Dosificació del formigó 

 

610.5 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de 

treball 
 

610.6 Fabricació 

 

610.6.1 Fabricació i transport del formigó 

 

610.6.2 Lliurament del formigó 

 
610.6.2.1 Condicions tècniques particulars 
 

En els casos en què el camió formigonera estigui massa 
lluny del punt d'aplicació aquest s'abocarà, llevat d'altres propostes 
del Contractista, mitjançant camions grua o grua, o bé en els casos 
extrems amb camions bomba de formigonat. 

En els llocs de difícil accés s’haurà d’abocar amb dumper o 
carretons, o bé en els casos extrems amb camions bomba de 
formigonat. 

 

610.6.3 Abocada del formigó 

 

610.6.4 Compactació 

 

610.6.5 Formigonat en condicions especials 

 

610.6.5.1 Formigonat en temps fred 

 

610.6.5.2 Formigonat en temps calorós 

 

610.6.5.3 Formigonat en temps de pluja 

 

610.6.6 Juntes 

 

610.6.7 Curat del formigó 

 

610.7 Control de qualitat 

 

610.7.1 Condicions tècniques particulars 

 
El control de qualitat s'efectuarà d'acord amb allò que es 

disposa l’Article 88 “Ensayos de control del hormigón” de la 
“Instrucción de hormigón estructural, EHE”. Els nivells de control 
per als diferents materials i elements figuren en els plànols 
corresponents. 

D'acord amb la instrucció els assaigs dels formigons es 
realitzaran als següents nivells: 
 

Formigó  HM-20, HA-25 a HA/M-30: 
 

Control estadístic Nivell normal 
 

En el casos contemplats en l’Apartat 88.5 b/ de la EHE, i 
a criteri de la Direcció de l’Obra, es podrà optar a fer assaigs 
informatius complementaris contemplats en l’Article 89 “Ensayos de 
información complementària del hormigón” de l'EHE. Aquests 
assaigs aniran a càrrec del Contractista.  En el cas que s'opti per fer 
assaigs d'informació complementària i resultar aquests desfavora-
bles, qualsevol reparació necessària de l'element serà realitzada sense 
percebre l'Empresa Constructora cap abonament per aquest concepte. 
Un cop realitzada la reparació quedarà a criteri de l'Enginyer 
Director la penalització de la disminució de resistència del formigó 
resultant. Les penalitzacions que s’aplicarà al formigó seran les que 
s’especifiquen en l’apartat 610.12 “Penalitzacions” del present 
article. 

En les bases de formigó hidràulic convencional del 
paviment de la base de les voreres i illetes, i el paviment de formigó, 
la penalització serà la que especifiquen els seus articles 
corresponents. 

 

610.8 Especificacions de la unitat acabada 

 

610.8.1 Toleràncies 

 

610.8.2 Reparació de defectes 

 

610.9 Recepció 

 

610.10 Amidament i abonament 

 

610.10.1 Condicions tècniques particulars 

 
El pressupost contempla els següents preus per a 

formigons individuals que no formen part d’altres d’unitats d’obra i 
per a altres elements (llista no exhaustiva): 
 

 No n’hi ha cap 
 

El formigó s’abonarà per metres cúbics (m3) realment 
col·locats en obra, mesurats sobre els Plànols. Els excessos de 
formigó que es presenten quan es formigona contra el terreny, i en 
altres casos, no seran d'abonament.  

El preu inclou tots els elements necessaris (ciment, àrids, 
aigua i addicions) així com la fabricació, transport, abocada (fins i 
tot camió bomba quan això sigui necessari), compactació, execució de 
juntes, curat i acabat. 

No seran d’abonament les operacions que sigui necessari 
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d’efectuar per a netejar, lliscar i reparar les superfícies de formigó en 
què s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades o 
que presentin defectes. 
 

Els altres tipus de formigó formen part d’altres unitats 
d’obra específiques, i per tant no donaran lloc al seu abonament per 
separat.  

 

610.11 Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 

Normas de referencia en el artículo 610 

 

610.12 Penalitzacions 
 

S’estableixen les següents penalitzacions per la part de 
l’obra que conté formigó i que sigui acceptada i la qual presenta 
defectes de resistència o d’espessor. 
 Aquestes penalitzacions s’aplicaran en forma de deducció 
del preu unitari de l’unitat d’obra on intervingui el formigó (no sols 
es penalitzarà el preu del formigó col·locat sinó el conjunt de 
l’unitat d’obra on hi intervingui) afectant al volum d’obra 
defectuós. 

 
 A/ Per defecte de resistència 

 

*  0,90·fck  fest < fck P1 = P
f

f

ck

est ·05,1 









  

*   0,70·fck  fest < 0,90·fck P1 = P
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f
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 B/ Per defecte d’espessor 

 

  P2 = P
E

E

p

m ··205,2













  

 
On  

 

P1 i P2  =  Penalització unitària unitat d’obra en 
euros/amidament unitat d’obra 

P   =   Preu unitari de la unitat d’obra en 
euros/unitat d’amidament unitat d’obra 

 Em  =  Espessor mig real 

 Ep =  Espessor de projecte 
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Índex 

611.1 Definició  

611.2 Materials 

611.2.1 Ciment 

611.2.2 Aigua 

611.2.3 Productes d’addició 

611.2.4 Àrid fi 

611.3 Tipus i dosificacions 

611.4 Fabricació 

611.5 Limitacions d’ús 

611.6 Amidament i abonament 

 

 

611.1 Definició 
 

611.2  Materials 
 

611.2.1  Ciment 

 

611.2.2  Aigua 

 

611.2.3  Productes d’addicció 

 

611.2.4  Àrid fi 

 

611.3 Tipus i dosificacions 

 

611.4 Fabricació 

 

611.5 Limitacions d’ús 
 

611.6 Amidament i abonament 

 
611.6.1 Condicions particulars per aquest projecte 
 

 No és d’abonament ja que forma part de les unitats 
d’obra. 

 

 

 

CAPÍTOL II OBRES DE FORMIGÓ 

 
Article 630 OBRES DE FORMIGÓ EN 

MASSA O ARMAT (Redacció 

segons PG-3/75 any 1976 complementat 

amb Prescripcions Particulars) 
 

PG3 

Índex 

630.1 Definició  

630.2 Materials 

630.2.1 Formigó 

630.2.2 Armadures 

630.3 Execució 

630.4 Control de l’execució 

630.5 Amidamenti i abonament 

 

 

 

630.1 Definició 

 

630.1.1 Condicions tècniques particulars 

 

No es considera aquí inclòs les bases de formigó  de 
l’article :  552 “Base de formigó hidràulic convencional” 

 
Normativa d’obligat compliment 

 
 La normativa d’obligat compliment és la Instrucció de 
Formigó Estructural, EHE 

 

630.2 Materials 

 

630.2.1 Formigó 

 

630.2.2 Armadures 

 

630.3 Execució 

 

630.4 Control de l’execució 

 

630.4.1 Condicions tècniques particulars 

 
El control de qualitat es realitzarà d’acord a allò que 

prescriu la “Instrucción de Hormigón Estructural, EHE”. Els 
nivells de control , d’acord amb el que preveu l’esmentada 
Instrucció, seran els indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i en la zona inferior dreta (o altre lloc del plànol) de cada 
Plànol. Per al control de l’execució es tindrà en compte les 
toleràncies prescrites en els Articles corresponents d’aquest Plec. 

 

630.5 Amidament i abonament 

 

630.5.1 Condicions tècniques particulars 

 
Seran d’abonament les següents partides d’obra, o preus 

unitaris, les quals estan presents en el pressupost del projecte. La 
llista no és exhaustiva (pot haver altres partides d’obra, o preus 
unitaris,  presents en el pressupost no incloses en la relació següent): 
 

 No n’hi ha cap 

 

 

 

CAPÍTOL IV OBRES DE FÀBRICA 
 

Article 657  FÀBRIQUES DE MAÓ 
(Redacció segons PG-3/75 any 1976. 

Article derogat. Complementat amb 

Prescripcions Particulars) 

 
PG3 

Índex 

657.1 Definició  

657.2 Materials 

657.2.1 Maons 

657.2.2 Morter 

657.3 Execució de les obres 

657.4 Limitacions de l’execució 

657.5 Amidamenti i abonament 

 

 

 

657.1  Definició 

 

657.2  Materials 

 

657.2.1 Maons  

 

657.2.1.1 Condicions tècniques particulars 
 
 Els maons a emprar en aquest projecte seran massissos de 
dimensions 29 x 14 x (5 o 6) cm. 

 

657.2.2 Morter 

 

657.2.2.1 Condicions tècniques particulars 
 
 El morter a emprar entre maons serà del tipus M-450 en 
tots els casos i el morter M-600 per l’arrebossat. 

 

657.3 Execució 

 

657.4 Limitacions de l’execució 

 

 

657.5 Amidament i abonament  

 

657.5.1 Condicions tècniques particulars 

 
El pressupost contempla els següents preus per a obres de 

fàbrica les qual no formen part d’altres d’unitats d’obra i per a 
altres elements (llista no exhaustiva): 

 

 Recrescut d'embornal o troneta amb paret de fàbrica de 
maó massís 29 x 14 x (5 o 6) cm rejuntat amb morter M-
450 i lliscat i arrebossat per dins amb morter M-600. 
Inclou la construcció dels escaires i la part proporcional de 
tallat de maons. En els embornals amb vorada bústia el 
recrescut s'ajustarà a aquesta vorada. S’amidarà i abonarà 
per metres quadrats (m2). Inclou la construcció dels 
escaires i la part proporcional de tallat de maons. En els 
embornals amb vorada bústia el recrescut s’ajustarà a 
aquesta vorada. El preu unitari inclou tots els materials i 
treballs especificats en el present article 

  

 

 Formació de paret de pou de registre (amb resalt o sense) 
de geometria plana o circular, d'espessor 15 cm, construïda 
amb fàbrica de maó massís de 29 x 14 x (5 o 6) cm 
arrebossada i lliscada per dins amb morter M-450. Inclou 
la formació dels escaires, les connexions de la xarxa de 
sanejament principal i secundària o altres serveis i la part 
proporcional de tallat de maons. S’amidarà i abonarà per 
metres quadrats (m2). Inclou la formació dels escaires, les 
connexions de la xarxa de sanejament principal i 
secundària o altres serveis i la part proporcional de tallat 
de maons. El preu unitari inclou tots els materials i 
treballs especificats en el present article.. 
 
 
La superfície d’amidament és la definida pels plànols o 

figures que formen els punts migs dels maons (eix en planta de la 
paret) 
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Article 658 ESCULLERA DE PEDRES 

SOLTES (Redacció donada en 

l’Ordre Fom 1382/02) 
 

PG3 

Índex 

658.1 Definició  

658.2 Materials 

658.2.1 Materials per a escullera 

658.2.1.1 Procedència 

658.2.1.2 Qualitat de la roca 

658.2.1.3 Granulometria 

658.2.1.4 Forma de les partícules 

658.2.2 Materials per a la capa de filtre 

658.2.3 Formigó de concertació dels blocs 

d’escullera (no apartat) 

658.3 Execució de les obres 

658.4 Amidament i abonament 

Normes de referència de l’article 658 

 

 
658.1 Definició 

 
658.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
 Per aquest projecte fa referència també a les 

unitats d’obra de de construcció de les proteccions de les 

embocadures de col·lector 

 
658.2 Materials 

 
658.2.1  Materials per a escullera 

 
658.2.1.1  Procedència 

 
658.2.1.2  Qualitat de la roca 

 
658.2.1.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
 Per aquest projecte l’escullera haurà de ser del tipus 
calcàri, provinent de voladura, i haurà de complir les especificacions 
mínimes següents (a més de les prescrites en el present apartat abans 
esmentades que no siguint contraries a aquestes): 
 
 * Pes específic real superior a 26 KN/m3 

* Resistència a compressió simple superior a 70 
N/mm2 

* Desgast coeficient de l’assaig de “Los Angeles” 
inferior al 35 % 

* Contingut en carbonat càlcic superior al 90 % 
* Pèrdua a l’ésser sotmesa a cinc cicles de 

tractament amb solucions de sulfat magnèsic 
(assaig UNE-7136) inferior al 10 % 

 

 El Director de l’Obra podrà autoritzar l’ús d’altres tipus 
d’escullera la qual requerirà un estudi més datallat per tal de 
garantir la seva estabilitat, inalterabilitat i carejat i, en principi, 
poden ésser analitzades per al seu ús, les roques considerades com a 
“Roques adequades” segons l’article 331 “Pedraplens” del PG-3.  Les 
quals hauran d’ésser sanes, compactes i resistents. 

 
658.2.1.3  Granulometria 

 
658.2.1.3.1 Condicions tècniques particulars 

  
 Per aquest projecte s’ha previst les següents 
granulometries, : 
 
* Blocs d’escullera granítica o calcària de 400 a 800 Kg la 

qual cosa significa que tots els blocs han d’estar entre 
aquest intèrval de pes. 

 
658.2.1.4  Forma de les partícules 

 
658.2.1.4.1 Condicions tècniques particulars 

 
 Pel que fa a la geometria dels blocs d’escullera aquests 
poseiran com a mínim alguna de les seves cares planes per tal 
d’aconseguir una planeïtat uniforme en la cara vista de l’intradós  
(és a dir que el conjunt de l’envolvent de les cares vistes de les roques 
estigui dins d’un pla) i a més que les cares ocultes assentin bé un bloc 
d’escullera respecte a l’altre 
 Les pedres es triaran en l’aplec o bé en origen per tal que 
siguin carejades (amb cares planes i regulars) per tal de poder 
conformar i concertar perfectament (respectant una planimetria i 
amb el mínim de porositat possible) uns blocs de pedra respecte als 
altres. 

 
658.2.2  Materials per a la capa de filtre 

 
658.2.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
658.2.3 Formigó de concertació dels blocs d’escullera 

 
S’utilitzarà sorra per omplir els buits entre pedres. 

 
658.3  Execució de les obres 

 
658.3.1 Condicions tècniques particulars 

 
 Construcció dels murs de sosteniment i/o contenció 

 
 Aspecte molt important 

 
 Un dels aspectes més important per aconseguir una bon 
mur d’escullera és que el maquinísta que governa la retrogiratòria 
que col·loca els blocs ha de ser molt especialitzat en aquest treball i 
amb molta experiència en el traballs de murs i faldons d’escullera. 
Per tant el Contractista adjudicatari ha tenir en compte aquest 
aspecte a l’hora de contractar (o bé treballar amb mitjans propis), ja 
que una mala elecció del maquinista pot abocar a resultats 

insatisfactoris en la construcció del mur i a enfrontaments entre les 
parts implicades en la realització de l’obra. 

 
 Procediment constructiu 
 
 Pel cas de murs de sosteniment on s’ha de construir reblert 
de terres del trasdós paral·lelament a la construcció del mur de blocs 
d’escullera el procediment de construcció del mur haurà de ser el 
següent: 

 
1/ Construcció del fonament del mur incloent-hi el 

filtre de geotèxtil i el formigó de concertació. El 
geotèxtil s’ha de deixar suficientment llarg 
(mínim per a poder cobrir tot l’intradós del mur 
acabat) i enrotllat i amb els solapatges cosits 
(per tal que en les operacions de construcció de 
l’alçat no es desmunti el conjunt).  

2/ Construcció de la filada de l’alçat del mur de 
blocs per tongades (inferiors a 1 metre quan el 
tamany dels blocs o permetin o bé l’alçada 
màxima del bloc per a blocs grans). 

3/ Estesa del geotèxtil per cobrir els blocs de la 
cara interior de l’intradós del mur. 

4/ Construcció del reblert del trasdós, corresponent 
a la tongada de mur estés, realitzat també per 
tongades no superiors a 25 cm i amb un nivell 
de compactació mínim del 95 % de l’assaig 
Proctor Modificat. 

 
En els llocs que ho requerixi (desnivells en el trasdós, 

zones inestables, etc.) els murs s’hauran de construir per “bataches” 
la longitud dels quals haurà d’ésser determinada pe 

  
 Col·locació dels blocs de l’escullera 

 

 
 
 Els blocs d’escullera es col·locaran en el mur assegurant la 
seva estabilitat i mantenint en tot moment una contrainclinació de 
1:3 respecte al trasdós (veure figura). 
 La tolerància en obertura entre blocs no superarà els 12 
cm en cap punt. 
 Amb la finalitat d’assegurar una millor trabada entre 
cadascun dels blocs, aquests s’hauran de recolzar la seva cara 
inferior en, al menys, dos blocs, i estar en contacte amb els altres 
blocs laterals adjacents. 

 A mesura que es vagi pujant les filades s’anirà col·locant 
el geotèxtil i el reblert del trasdós. 

 
 Material filtrant en el trasdós 

 
 En el cas que en el contacte entre l’escullera i el reblert del 
trasdós s’hi col·loqui material granular filtrant, es procedirà en 
franjes d’amplada no inferior a 1 metre, i s’anirà col·locant a mesura 
que es realitzen les diferents filades del mur d’escullera. 

 
 Moviment de la maquinària 

 
 La maquinària emprada per a la col·locació dels blocs 
d’escullera en el mur és l’excavadora amb equip retro (generalment 
amb cullera però també en alguns casos  amb pinzes). Les 
característiques del treball a realitzar aconsellen l’ús de màquines 
sobre orugues de potència no inferior a 120 CV i capacitat de la 
cullera pròxima al metre cúbic (depenent del tipus d’obra i sobretot 
en el cas d’escullera pesant superior als 2000 Kg s’usarà maquinària 
més potent i culleres més grans a aquestes especificades). 
 La producció en la construcció de murs d’escullera depèn 
de tres factors a tenir en compte, tant en l’elecció de la maquinària, 
com en el seu aspecte operatiu: 
 

* Potència de la màquina i capacitat de la cullera. 
* Tamany dels blocs d’escullera. 
* Durada del cicle bàsic. Habilitat del 

maquinista. 

 
 El cicle bàsic de col·locació d’un bloc d’escullera en el mur, 
es compòn de les següents fases: 

 
* Col·locació del bloc dins de la cullera. 
* Descàrrega del bloc sobre el parament del mur 
* Posicionament correcte del bloc en el mur. 
* Tornada a l’aplec de blocs d’escullera. 

 
 D’aquestes fases, la col·locació del bloc dins de la cullera 
és la més important per a la correcta i ràpida execució del cicle. 
Aquesta fase consisteix en empentar i girar el bloc, situat al terra, de 
manera que quedi en posició favorable. Una incorrecta col·locació 
dins de la cullera obligarà a moviments superflus del bloc sobre el 
mur i, mol sovint, serà millor tornar a iniciar el cicle bàsic si 
s’aprecia que el bloc no es posiciona correctament en la cullera. En 
aquesta operació no té tanta influència la capacitat o potència de la 
màquina com la habilitat del maquinista. 
 Una vegada situat el bloc en una posició adient, la 
màquina ha de gener la potència necessària per a separar el bloc del 
terra, elevar-lo i transportar-lo amb unes mínimes condicions 
d’estabilitat. 
 La velocitat de desplaçament d’una màquina d’orugues és 
lenta per la qual cosa, quan sigui possible, l’aplec dels blocs ha de 
situar-se el més aprop possible del mur en construcció. 
 La següent fase del cicle, de gran importància tant en la 
producció, com en el resultat final, funcional i estètic del mur és el 
posicionament del bloc en el mur. En aquesta fase s’aconsella, en 
tots els casos, tenir l’ajut d’un obrer que amb un nivell de paleta i 
amb una regleta (veure figura), dirigeixi al maquinista en la correcta 
col·locació del bloc, garantitzant un correcte posicionament i 
recolçament amb els blocs adjacents. 
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 Donades les especials característiques del treball a 
realitzar per la màquina, la seva producció real al llarg d’un cert 
temps de treball, varia notablement en funció de la distància de 
l’aplec, de l’habilitat del maquinista i del correcte posicionament de 
la maquina. 
 És important per a obtenir bons rendiments estudiar el 
posicionament adient de la màquina en les diferents etapes de la 
construcció del mur. 
 En la primera etapa de la construcció del mur, la màquina 
se situa a la cota de la seva base. En aquesta posició, la màquina 
realitza l’excavació i col·locació dels blocs del fonament, pot ajudar 
a l’abocada del formigó i realitza les primeres filades d’escullera, 
romanent en l’esmantada posició fins assolir una altura de mur tal 
que li resulti difícil el posicionament dels blocs. Aproximadament el 
límit d’aquesta alçada és de 3 a 6 metres, d’alçada depenent de la 
topografia i del tamany dels blocs. 
 A partir d’aquest moment la màquina i, per tant, l’aplec 
dels blocs d’escullera, ha de situar-se a una cota superior, 
generalment sobre el propi mur i sobre el terreny del trasdós (i en el 
seu cas del materials filtrant). D’aquesta manera la màquina va 
elevant la seva cota de treball a mesura que va construint el mur, 
reduint en tots els casos un moviment de traslació i evitant sempre 
realitzar girs. 
 

 
658.4  Amidament i abonament 

 
658.4.1 Condicions tècniques particulars 

 
En el present projecte es distingiran els següents preus 

unitaris (llista no exhaustiva): 
 

 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de 
pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior 
concertada omplert amb sorra. S’amidarà i abonarà per 
metres cúbics (m3). 

 

 
Normas de referencia en el artículo 658 

  

 

 

 

CAPÍTOL VI ELEMENTS 

AUXILIARS 
 

Article 680 ENCOFRATS I MOTLLES 
(Redacció segons PG-3/75 any 1976 

complementat amb Prescripcions 

Particulars. Article derogat) 

 

PG3 

Índex 

680.1 Definició  

680.2 Execució 

680.2.1 Construcción i muntatge 

680.2.2 Desencofrat 

680.3 Amidament i abonament 

 

 

680.1  Definició 

 

680.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
Normativa d’obligat compliment 

 
 La normativa d’obligat compliment és la Instrucció de 
Formigó Estructural, EHE 

 

680.2 Execució 

 

680.2.1 Construcció i muntatge 

 

680.2.2 Desencofrat 

 

680.2.2.1 Condicions tècniques particulars 

 
S’acompliran les especificacions prescrites en l’Article 75 

“Descimbrado, desencofrado i desmoldeo” de la “Instrucción de 
Hormigón Estructural, EHE”. 

 
680.3 Amidament i abonament  

 

680.3.1 Condicions tècniques particulars 

 
 El preu unitari inclou a més de l'encofrat, tots els 
dispositius i operacions necessàries per evitar qualsevol moviment de 
l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. 

En el cas que no aparegui la partida independent 
d’encofrat en el pressupost aquesta es considerarà inclosa en els 
preus unitaris que en formi part sense ser aleshores d’abonament a 
part. 

El pressupost contempla els següents preus unitaris per a 
encofrats les quals no formen part d’altres d’unitats d’obra i per a 
altres elements (llista no exhaustiva): 
 
  

 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat amb 
tauler de fusta, d'una cara vista de mur de contencio de 
base rectilinia encofrat a una cara i d'una alçària <=6 m, 
inclos passatubs i matavius en cas necesari.. S’amidarà i 
abonarà per metres quadrats (m2) de cara encofrada. El 
preu unitari inclou tots els materials i treballs especificats 
en el present article..  
 

 Muntatge, desmuntatge i apuntalament d'encofrat de 
plafó amb estructura metàl·lica i acabat de tauler fenòlic, 
d'una cara vista de mur de contenció de base rectilínia 
encofrat a una cara i d'una alçària <=6 m, inclòs 
passatubs i matavius en cas necessari. S’amidarà i 
abonarà per metres quadrats (m2) de cara encofrada. El 
preu unitari inclou tots els materials i treballs especificats 
en el present article.. 
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PART  VII ELEMENTS DE 

SENYALITZACIÓ, 

ABALISAMENT I 

DEFENSA DE LES 

CARRETERES. 

ENLLUMENAT 

PÚBLIC 
 

CAPÍTOL I ELEMENTS DE 

SENYALITZACIÓ, 

ABALISAMENT I 

DEFENSA DE LES 

CARRETERES 

 
Article 700  MARQUES VIALS  

(Redacció donada en l’Ordre 

Fom 1382/02) 
 
700.1 Definició 

 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, 

aquella guía óptica situada sobre la superficie de la 

calzada, formando líneas o signos, con fines informativos 

y reguladores del tráfico. 

 

700.2 Tipus 

 

Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

 

* Su utilización, como: de empleo permanente 

(color blanco) o de empleo temporal (color 

amarillo).  

* Sus características más relevantes, como: tipo 1 

(marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas 

viales, con resaltes o no, diseñadas 

específicamente para mantener sus propiedades 

en condiciones de lluvia o humedad).  

 

700.3 Materials 

 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán 

pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, 

plásticos de aplicación en frío, o marcas viales 

prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente 

artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se 

conseguirá mediante la incorporación, por premezclado 

y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera 

de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad 

de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas 

viales, serán las utilizadas para esos materiales en el 

ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado 

en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

fijará, además de sus proporciones de mezcla, la clase de 

material más adecuado en cada caso de acuerdo con el 

apartado 700.3.2 del presente artículo. Además, definirá 

la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre 

que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial 

y, en general, en todos aquellos tramos donde el número 

medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100). 

 

700.3.1 Característiques 

 

Las características que deberán reunir los 

materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 

200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en 

caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma 

UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de 

postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 

cumplirán con las características indicadas en la norma 

UNE-EN-1423. La granulometria y el método de 

determinación del porcentaje de defectuosas serán los 

indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen 

microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación 

la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la 

granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos 

superficiales especiales en las microesferas de vidrio para 

mejorar sus características de flotación y/o adherencia, 

éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-

EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado 

por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la 

aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo 

especificado en el "método B" de la norma UNE 135 

200(3). 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin 

perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en 

su articulo 9. 

La garantía de calidad de los materiales 

empleados en la aplicación de la marca vial será exigible 

en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de 

las obras. 

 
700.3.2 Criteris de selecció 

 
La selección de la clase de material más idónea 

para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo 

mediante la determinación del "factor de desgaste", 

definido como la suma de los cuatro valores individuales 

asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una de las 

características de la carretera que en dicha tabla se 

explicitan (situación de la marca vial, textura superficial 

del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad 

media diaria del tramo). 

 

TABLA 700.1 VALORES INDIVIDUALES DE CADA 

CARACTERÍSTICA DE LA 

CARRETERA A UTILIZAR EN EL 

CÁLCULO DEL "FACTOR DE 

DESGASTE" 

 

 

Caract. 
Valor individual de cada característica 

1 2 3 4 5 8 

Situación 

d

e

 

l

a

 

m

a

r

c

a

 

v

i

a

l 

Marca en 

zona 

excluida al 

tráfico 

Banda 

lateral 

izquierda, 

en 

carreteras 

de calzadas 

separadas 

Banda 

latera 

derecha, 

en 

carreteras 

de 

calzadas 

separadas, 

o laterales, 

en 

carreteras 

de calzada 

única 

Eje o 

separación 

de carriles 

 

Marcas 

viales para 

separación 

de carriles 

especiales 

Pasos de 

peatones y 

ciclistas 

Símbolos, 

letras y 

flechas 

Textura 

superficial 

del 

pavimento 

(altura de 

arena, en 

mm) 

UNE-EN-

1824 275 

Baja 

H < 0,7 

Media 

0,7<H<1,0 
- 

Alta 

H > 1,0 
- - 

Tipo de 

vía y 

ancho de 

calzada  

(a, en m) 

Carreteras 

de 

calzadas 

separadas 

Carreteras 

de calzada 

única y 

buena 

visibilidad 

a > 7,0 

Carreteras 

de calzada 

única y 

buena 

visibilidad 

6,5< a<  

7,0 

Carreteras 

de calzada 

única y 

buena 

visibilidad 

a < 6,5 

Carreteras 

de calzada 

única y 

mala 

visibilidad 

a 

cualquiera 

- 

IMD < 5.000 
5.000-

10.000 

10.000-

20.000 
> 20.000 - - 

 

 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de 

material más adecuada se seleccionará de acuerdo con el 

criterio especificado en la tabla 700.2. 

 
TABLA 700.2 - DETERMINACIÓN DE LA 

CLASE DE MATERIAL EN FUNCION DEL FACTOR 

DE DESGASTE. 

 

FACTOR DE 

DESGASTE 
CLASE DE MATERIAL 

4-9 Pinturas 

10 - 14 

Productos de larga duración aplicados 

por pulverización (termoplásticos de 

aplicación en caliente y plásticos en 

frío) o marca vial prefabricada. 

15 - 21 

Marca vial prefabricada o productos de 

larga duración (termoplásticos en 

caliente y plásticos en frío), aplicados 

por extrusión o por arrastre. 

  

Sin perjuicio de lo anterior, los productos 

pertenecientes a cada clase de material cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad, según se 

especifica en el apartado 700.3.1 del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, para el correspondiente 

intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio 

definido en la tabla 700.3. 

 

TABLA 700.3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN 

FUNCION DEL FACTOR DE 

DESGASTE. 

 

FACTOR DESGASTE ÚLTIMO CICLO 

SOBREPASADO 

(pasos de rueda) 

4-9 0.5 10
6
 

10-14 10
6
 

15 - 21 > 2 10
6
 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre 

los productos de esa clase, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

obras fijará, en función del sustrato y las Características 

del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así 

como su dotación unitaria en todos y cada uno de los 

tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra 

completa de señalización. 

 
700.4  Especificacions de la unitat acabada 
 

Los materiales utilizados en la fabricación de las 

marcas viales se aplicarán únicamente, en las 

proporciones indicadas para estos en el ensayo de 

durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 

700.3 

Durante el periodo de garantía, las características 

esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 

especificado en la tabla 700.4 y, asimismo, con los 

requisitos de color especificados y medidos según la 

UNE-EN-1436. Se cuidará especialmente que las marcas 

viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa 

de la formación de una película de agua sobre el 

pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los 

sistemas adecuados para el drenaje. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

fijará, para el período de garantía, el nivel de calidad 

mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de 

vía, el cual deberá establecerse según la norma UNE-EN-

1436, en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de 

día como de noche, en cualquier situación. 

 

TABLA 700.4 VALORES MÍNIMOS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 

ESENCIALES EXIGIDAS PARA 

CADA TIPO DE MARCA VIAL. 
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TIPO DE 

MARCA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

COEFICIENTE DE 

RETRORREFLEXION 

(*) 

(RL/mcd.lx-1.m-2) 

FACTOR DE LUMINANCIA 

(B) 

VALOR 

S

R

T 

30 

D

I

A

S 

180 

D

I

A

S 

730 

D

I

A

S 

SOBRE 

PAVIMENTO 

BITUMINOSO 

SOBRE 

PAVIMENTO 

DE 

HORMIGON 45 

PERMANENTE 

(color blanco) 
300 200 100 0,30 0,40 

TEMPORAL 

(color amarillo) 
150 0,20 45 

 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros 

contemplados en esta tabla, serán los 

especificados en la norma UNE-EN-1436. 

(*)  Independientemente de su evaluación con equipo 

portátil o dinámico. 

 
700.5  Maquinària d’aplicació 

 
La maquinaria y equipos empleados para la 

aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de 

las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y 

controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y 

conferir una homogeneidad a la marca vial tal que 

garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras fijará 

las características de la maquinaria a emplear en la 

aplicación de las marcas viales, de acuerdo con lo 

especificado en la norma UNE 135 277 (1). 

 
700.6  Execució 

 
El Contratista comunicará por escrito al Director 

de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde 

la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, 

la relación de las empresas suministradoras de todos los 

materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales 

objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o 

referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del 

documento acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la 

marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos 

casos se referenciarán los datos relativos a la declaración 

de producto según UNE 135 200 (2) 

Asímismo, el Contratista deberá declarar las 

características técnicas de la maquinaria a emplear, para 

su aprobación o rechazo por parte del Director de las 

Obras. La citada declaración estará constituida por la 

ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 135 

277 (1), y los correspondientes documentos de 

identificación de los elementos aplicadores, con sus 

curvas de caudal y, caso de existir, los de los 

dosificadores automaticos. 

 
700.6.1 Condicions tècniques particulars 

 
Per a l'execució regirà el que especifica el Plec General, i 

no s'admet cap altra modificació sense el vist-i-plau del Director de 
l'Obra. 

Un cop acabada l'obra i abans de la recepció definitiva, 
el Director comprovarà que no hi hagi desperfectes, es repintaran 
els trams que no es considerin en condicions i es vigilarà especial-
ment l'absorció de pintura motivada per la porositat del paviment i 
el poder de recobriment de la pel·lícula un cop seca. 

El valor inicial de la retroflexió, mesurada a les 48 i 96 
hores després de l'aplicació de la pintura serà, com a mínim, de 300 
mil·límetres per lux i metre quadrat. 

El grau de deteriorament de les marques vials, als 6 
mesos  d'aplicació, no serà més gran del 30%. 

Si es veiessin afectades més del 50% del total de les 
marques vials, el Contractista tindrà l'obligació de tornar a 
repintar tota l'obra. 

 
700.6.1 Preparació de la superfície d’aplicació 

 
Antes de proceder a la aplicación de la marca 

vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 

comprobar su estado superficial y posibles defectos 

existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 

limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 

elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial 

a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, 

necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 

marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse 

el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la 

marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 

fijar, o en su defecto el Director de las Obras exigirá, las 

operaciones de preparación de la superficie de aplicación 

ya sean de reparación propiamente dichas o de 

aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la 

nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de 

hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca 

vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales 

utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún 

se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de 

luminancia del pavimento fuese superior a quince 

centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma 

UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con 

un material de color negro a ambos lados y con un ancho 

aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 

correspondiente a la marca vial. 

 
700.6.2 Limitacions de l’execució  

 
La aplicación de una marca vial se efectuará, 

cuando la temperatura del sustrato ( pavimento o marca 

vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) 

al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a 

cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura 

ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 

grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento 

fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

 
700.6.3 Premarcat 

 
Previamente a la aplicación de los materiales que 

conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 

replanteo de las obras que garantice la correcta 

terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 

ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una 

línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos 

puntos como se estimen necesarios separados entre sí por 

una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

 
700.6.4 Eliminació de les marques vials 

 
Para la eliminación de las marcas viales, ya sea 

para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en 

los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva 

aplicación haya sido deficiente, queda expresamente 

prohibido el empleo de decapantes así como los 

procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse 

alguno de los siguientes procedimientos de eliminación 

que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras:  

 

* Agua a presión.  

* Proyección de abrasivos.  

* Fresado, mediante la utilización de 

sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales. 

 
700.7 Control de qualitat 

 
El control de calidad de las obras de señalización 

horizontal incluirá la verificación de los materiales 

acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, 

diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 

* Marca o referencia y dosificación de los 

materiales consumidos.  

* Tipo y dimensiones de la marca vial.  

* Localización y referenciación sobre el pavimento 

de las marcas viales.  

* Fecha de aplicación.  

* Temperatura y humedad relativa al comienzo y a 

mitad de jornada.  

* Observaciones e incidencias que, a juicio del 

Director de las Obras, pudieran influir en la 

durabilidad y/o características de la marca vial 

aplicada.  

 
700.7.1 Control de recepció dels materials 

 
A la entrega de cada suministro se aportará un 

albarán con documentación anexa, conteniendo entre 

otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 

empresa suministradora; fecha de suministro; 

identificación de la fábrica que ha producido el material; 

identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 

se suministra y designación de la marca comercial; 

certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad (700.11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los 

materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada 

previamente al Director de las Obras, según se especifica 

en el apartado 700.6. 

Los criterios que se describen a continuación 

para realizar el control de calidad de los acopios no serán 

de aplicación obligatoria en aquellos materiales, 

empleados para la aplicación de marcas viales, si se 

aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la 

marca, sello o distintivo de calidad del producto (700.11), 

sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas 

obras, antes de iniciar su aplicación, los productos serán 

sometidos a los ensayos de evaluación y de 

homogeneidad e identificación especificados para 

pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los 

de granulometría, Indice de refracción y tratamiento 

superficial si lo hubiera según la norma UNE-EN-1423 y 

porcentaje de defectuosas según la UNE 135 287, para las 

microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o 

premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas 

serán sometidas a los ensayos de verificación 

especificados en la norma UNE-EN-1790. 

La toma de muestras, para la evaluación de la 

calidad, así como la homogeneidad e identificación de 

pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío se realizará de acuerdo con 

los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y 

marcas viales prefabricadas se llevará a cabo de acuerdo 

con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, 

respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

 

* Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío que no cumplan con 

los requisitos exigidos para los ensayos de 

verificación correspondientes o que no entren dentro 

de las tolerancias indicadas en los ensayos de 

homogeneidad e identificación especificados en la 

norma UNE 135 200(2).  

* Microesferas de vidrio que no cumplan las 

especificaciones de granulometría definidas en la 

UNE 135 287, porcentaje de microesferas 

defectuosas e índice de refracción contemplados en 

la UNE-EN-1423.  

* Marcas viales prefabricadas que no cumplan las 

especificaciones, para cada tipo, en la norma UNE-

EN-1790.  
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Los acopios que hayan sido realizados, y no 

cumplan alguna de las condiciones anteriores serán 

rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección 

exclusivamente cuando su suministrador a través del 

Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a 

ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las 

defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas 

unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de 

control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de 

la información de los ensayos anteriores, podrá siempre 

que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se 

encuentren acopiados. 

 
700.7.2 Control de la aplicació dels materials 

 
Durante la aplicación de los materiales que 

forman parte de la unidad de obra, se realizarán controles 

con el fin de comprobar que son los mismos de los 

acopios y comprobar que cumplen las dotaciones 

especificadas en el proyecto.  

Para la identificación de los materiales -pinturas, 

termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán 

muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 

Por cada uno de los tramos de control 

seleccionados aleatoriamente, una muestra de material. A 

tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo 

numero será función del volumen total de la misma, según 

el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de 

marca vial de un mismo tipo que se puede aplicar con una 

carga (capacidad total del material a aplicar) de la 

maquina de aplicación al rendimiento especificado en el 

proyecto. 

Del numero total de tramos de control (Ci) en 

que se ha dividido la obra, se seleccionarán 

aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a 

cabo la toma de muestras del material según la expresión: 

 

Si = (Ci/6)
1/2

 

 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se 

redondeará al número entero inmediatamente superior. 

Las muestras de material se tomarán 

directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, 

al que previamente se le habrá cortado el suministro de 

aire de atomización. De cada tramo de control se 

extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una. 

El material -pintura, termoplástico de aplicación 

en caliente y plástico de aplicación en frío- de cada una de 

las muestras, será sometido a los ensayos de 

identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los 

citados materiales se determinará según la norma UNE 

135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, se dispondrá una serie de láminas 

metálicas no deformables sobre la superficie del 

pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la 

máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha 

línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada 

punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí 

treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un 

mismo tipo aplicadas, si en los correspondientes controles 

se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 

mitad de los tramos de control seleccionados: 

 

* En los ensayos de identificación de las muestras 

de materiales no se cumplen las tolerancias 

admitidas en la norma UNE 135 200(2).  

* Las dotaciones de aplicación medias de los 

materiales, obtenidos a partir de las láminas 

metálicas, no cumplen los especificados en el 

proyecto y/o en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares.  

* La dispersión de los valores obtenidos sobre las 

dotaciones del material aplicado sobre el 

pavimento, expresada en función del coeficiente 

de variación (v), supera el diez por ciento (10%).  

 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas 

serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa. 

Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales 

serán sometidos a los ensayos de identificación y 

comprobación de sus dotaciones que se especifican en el 

presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de 

la información de los controles anteriores, podrá durante 

la aplicación, siempre que lo considere oportuno, 

identificar y comprobar las dotaciones de los materiales 

utilizados. 

 
700.7.3 Control de la unitat acabada 

 
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el 

período de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos de las marcas viales con el fin de determinar 

sus características esenciales y comprobar, in situ, si 

cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los 

valores especificados en el apartado 700.4 del presente 

artículo y se rechazarán todas las marcas viales que 

presenten valores inferiores a los especificados en dicho 

apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas 

serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa. 

Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán 

sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación 

de la calidad especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas 

veces como considere oportuno durante el período de 

garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas 

cumplen las características esenciales y las 

especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
700.8 Període de garantia 

 
El período de garantía mínimo de las marcas 

viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 

especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el 

caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) 

meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de 

aplicación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas 

viales superiores a dos (2) años en función de la posición 

de las marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la 

aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su 

fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, 

cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, 

no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, 

comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere 

los seis (6) meses, independientemente de las condiciones 

de mantenimiento. 

 
700.9 Seguretat i senyalització de les obres 

 
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas 

viales, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director de las Obras los sistemas de señalización para 

protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 

durante el período de ejecución, así como de las marcas, 

recién pintadas, hasta su total secado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerá las medidas de seguridad y señalización a 

utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté 

vigente. 

 
700.10 Amidament i abonament 

 
Cuando las marcas viales sean de ancho 

constante, se abonarán por metros (m) realmente 

aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el 

pavimento. En caso contrario, las marcas viales se 

abonarán por metros cuadrados (m
2
) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para 

la preparación de la superficie de aplicación y 

premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca 

vial aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho 

constante, se abonará por metros (m) realmente 

eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso 

contrario, la eliminación de las marcas viales se abonará 

por metros cuadrados (m
2
) realmente ejecutados, medidos 

sobre el pavimento. 

 
700.10.1 Condicions tècniques particulars 

 
Es distingiran diferents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 
 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua o 
contínua de 10 cm d'amplada, amb pintura reflectora 
termoplàstica homologada pel MOPTMA, blanca, blava o groga, i 
amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, 
superfície realment pintada. Inclou el premarcatge i la neteja de la 
superfície que s'ha de pintar. S’amidarà i abonarà per metres 
lineals (ml) realment pintats. Inclou el premarcatge i la neteja de la 
superfície on s’ha de pintar. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs que especifica el present article. 

 
 

Pintat sobre paviment de faixa superficial per a 
indicador de trànsit rodat i de vianants, amb pintura 
termoplàstica reflectant blanca, blava o groga homologada pel 
MOPMA amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament 
manual i plantilles per a pintar els senyals. Inclou el premarcatge i 
la neteja de les zones que s'han de pintar, superfícies realment 
pintades. S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment 
pintats. Inclou el premarcatge i la neteja de la superfície on s’ha de 
pintar. El preu unitari inclou tots els materials i treballs que 
especifica el present article. 

 

 
Les línies pintades, tant si són contínues com 

discontínues, s'amidaran i abonaran per metres  lineals (ml) 
realment pintats.  

Les paraules, fletxes i símbols s'amidaran i abonaran per 
metres quadrats (m2) realment pintats. 

El preu unitari inclou el premarcatge i la neteja del 
paviment a pintar. 

 

700.11 Especificacions tècniques i segells de qualitat 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias requeridas a los productos contemplados en 

el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificacioens estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en 

este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar 

tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 

sistemas y procesos industriales, conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 

certificación en este caso estará limitado a los materiales 

para los que tales organismos posean la correspondiente 

acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, 

disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
Normas referenciadas 
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* UNE 135 200 (2) Equipamiento para la 

señalización vial. Señalización horizontal. Parte 

2: Materiales. Ensayos de laboratorio.  

* UNE 135 200 (3) Equipamiento para la 

señalización vial. Señalización horizontal. Parte 

3: Materiales. Ensayos de durabilidad.  

* UNE 135 274 Equipamiento para la señalización 

vial. Señalización horizontal. Marcas viales. 

Determinación de la dosificación.  

* UNE-EN-1824 Materiales para señalización vial 

horizontal. Pruebas de campo.  

* UNE 135 277 (1) Equipamiento para la 

señalización vial. Señalización horizontal. 

Maquinaria de aplicación. Parte 1: clasificación 

y características.  

* UNE 135 287 Equipamiento para la señalización 

vial. Señalización horizontal. Microesferas de 

vidrio. Granulometria y porcentaje de 

defectuosas.  

* UNE-EN-1423 Materiales para la señalización 

vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, granulados 

antideslizantes y mezclas de ambos.  

* UNE-EN-1424 Materiales para la señalización 

vial horizontal. Microesferas de vidrio de 

premezclado.  

* UNE-EN-1436 Materiales para la señalización 

vial horizontal. Comportamiento de las marcas 

viales aplicadas sobre la calzada.  

* UNE-EN-1790 Materiales para la señalización 

vial horizontal. Marcas viales prefabricadas.  

 

 

Article 701 SENYALS I CARTELLS 

VERTICALS DE 

CIRCULACIÓ 

RETRORREFLECTANTS 

(Redacció donada per l’Ordre 

Ministerial 28-12-99) 
 
701.1 Definició 

 
Se definen como señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 

tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos 

leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima 

visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; 

para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de 

la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de 

los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en 

sentido contrario. 

 
701.1.1 Condicions tècniques particulars 

 
Els senyals de circulació seran del tipus i les dimensions 

que s'indiquin en els Plànols i són de perill (triangulars), 

d'obligació i prohibició (circulars o octogonals), de direcció (fletxes), 
i d'informació (rectangulars). Seran totes elles d’acer galvanitzat o 
bé d’alumini. 

 
701.2 Tipus 

 
Las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, se clasificarán en función de:  

 

* Su objeto, como: de advertencia de peligro, de 

reglamentación o de indicación.  

* Su utilización, como: de empleo permanente o de 

empleo temporal (señalización de obras).  

 
701.3 Materials 

 
Como componentes de señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará 

cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no 

retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material 

retrorreflectante que cumplan las prescripciones 

referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 

especificadas en el presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel 

se conseguirá mediante la incorporación de materiales 

retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección 

cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante 

de las señales y carteles en las zonas específicas de las 

mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o 

láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se 

corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

fijará la naturaleza y características del material más 

adecuado como sustrato así como el nivel de 

retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a 

utilizar como componentes de señales y carteles verticales 

de circulación, de acuerdo con el criterio de selección 

establecido en el apartado 701.3.2 del presente artículo. 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin 

perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en 

su articulo 9. 

 
701.3.1 Característiques 

 

701.3.1.1 Del substracte 

 

Los materiales utilizados como sustrato en las 

señales y carteles verticales, tanto de empleo permanente 

como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero 

galvanizado, de acuerdo con las características definidas, 

para cada uno de ellos, en el presente artículo. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, 

así como la utilización distinta de chapa de aluminio 

distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará 

sometida a la aprobación del Director de las Obras previa 

presentación, por parte del Contratista, del certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 

(701.11). 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las 

lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, 

utilizadas como sustratos en las señales y carteles 

verticales metálicos de circulación, cumplirán los 

requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 

313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que 

les sean de aplicación. 

 
701.3.1.2 Dels materials retrorreflectants 

 
Según su naturaleza y características, los 

materiales retrorreflectantes utilizados en señales y 

carteles verticales de circulación se clasificarán como:  

 

* De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos 

cuya composición sea realizada a base de 

microesferas de vidrio incorporadas en una 

resma o aglomerante, transparente y pigmentado 

con los colores apropiados. Dicha resina, en su 

parte posterior, estará sellada y dotada de un 

adhesivo sensible a la presión o activable por 

calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por 

una lámina de papel con silicona o de 

polietileno.  

* De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos 

cuya composición sea realizada a base de 

microesferas de vidrio encapsuladas entre una 

película externa, pigmentada con los colores 

adecuados, y una resina o aglomerante 

transparente y pigmentada apropiadamente. La 

citada resina, en su parte posterior, estará sellada 

y dotada de un adhesivo sensible a la presión o 

activable por calor el cual, a su vez, aparecerá 

protegido por una lámina de papel con silicona o 

de polietileno.  

* De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos 

compuestos básicamente, de microprismas 

integrados en la cara interna de una lámina 

polimérica. Dichos elementos, por su 

construcción y disposición en la lámina, serán 

capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo 

amplias condiciones de angularidad y a las 

distancias de visibilidad consideradas 

características para las diferentes señales, 

paneles y carteles verticales de circulación, con 

una intensidad luminosa por unidad de superficie 

de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco.  

 

Las características que deben reunir los 

materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio 

serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los 

productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados 

para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, 

estarán provistos de una marca de identificación, 

característica de su fabricante, de acuerdo con lo 

especificado en la norma UNE 135 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes 

prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso 

de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que 

indique su orientación o posicionamiento preferente sobre 

la señal o cartel. Asimismo, dispondrán de una marca de 

identificación visual característica del fabricante, quien 

además deberá suministrar al laboratorio acreditado 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

encargado de realizar los ensayos de control de calidad 

una muestra de las marcas que puedan utilizarse como 

patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes 

prismáticas de gran angularidad, además de cumplir las 

características recogidas en la norma UNE 135 334, 

presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de 

luminancia (ß), así como unas coordenadas cromáticas 

(x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo 

con lo especificado, para cada color, en la tabla 701.1 del 

presente artículo. 

 
TABLA 701.1. VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR 

DE LUMINANCIA (ß) y 

COORDENADAS CROMÁTICAS 

(X,Y) DE LOS VÉRTICES DE LOS 

POLÍGONOS DE COLOR DEFINIDOS 

PARA LOS MATERIALES 

RETRORREFLECTANTES CON 

LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN 

ANGULARIDAD (**) 

NIVEL 3. 

 

COORDENADAS CROMATICAS 
FACTOR DE 

LUMINANCIA 

COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 

BLANCO 
X 0,355 0,305 0,285 0,335  

Y 0,355 0,305 0,325 0,375 0,40 

AMARILLO 
X 0,545 0,487 0,427 0,465  

Y 0,454 0,423 0,483 0,534 0,24 

ROJO 
X 0,690 0,595 0,569 0,655  

Y 0,310 0,315 0,341 0,345 0,03 

AZUL 
X 0,078 0,150 0,210 0,137  

Y 0,171 0,220 0,160 0,038 0,01 

VERDE 
X 0,030 0,166 0,286 0,201  

Y 0,398 0,364 0,446 0,794 0,03 

 
(**) La evaluación del factor de luminancia (ß) y de las 

coordenadas cromáticas (x,y) se llevará a cabo con 

un espectrocolorimetro de visión circular, u otro 

instrumento equivalente de visión esférica, 

empleando como observador dos grados 

sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección 

de iluminación cero grados sexagesimales (0º) 

respecto a superficie de la probeta y medida de la 

luz reflejada a cuarenta y cinco grados 

sexagesimales (45'), respecto a la normal a dicha 

superficie) y con un iluminante patrón 
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policromático CIE D65 (según CIE Nº15.2-1986). 

 

Dado que los actuales materiales 

retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, 

no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 

cd.m-2)   especificado para el color blanco en todas las 

situaciones, siempre que se exija su utilización, de 

acuerdo con los criterios de selección establecidos en el 

apartado 701.3.2 del presente artículo, se seleccionarán 

aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que 

proporcionen los valores más altos del coeficiente de 

retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su 

conjunto las combinaciones de colores correspondientes a 

las señales y carteles objeto del proyecto. 

Se empleará como criterio para definir las 

combinaciones geométricas de los materiales 

retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 

701.2, siendo: 

 
* Zona A: Recomendada para especificar las 

características fotometricas de los materiales 

retrorreflectantes (valores de coeficiente de 

retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a 

utilizar en carteles y paneles complementarios en 

tramos interurbanos de autopistas, autovías, y 

vías rápidas.  

* Zona B: Recomendada para especificar las 

características fotometricas de los materiales 

retrorreflectantes (valores de coeficiente de 

retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a 

utilizar en entornos complejos (glorietas, 

intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en 

carteles y paneles complementarios en tramos 

interurbanos de carreteras convencionales.  

* Zona C: Recomendada para especificar las 

características fotometricas de los materiales 

retrorreflectantes (valores de coeficiente de 

retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a 

utilizar en zonas urbanas.  

 
TABLA 701.2. CRITERIOS PARA LA DEFINICION 

DE LAS COMBINACIONES 

GEOMETRICAS DE LOS 

MATERIALES 

RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 

3 EN FUNCION DE SU 

UTILIZACION.. 

 

Angulo de observación 

(a) 

Angulo de entrada (ß1; 

ß2=0º) 

5º 15º 30º 40º 

0,1º 

Zona A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º 

Zona B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º 
Zona C 

1,5º 

 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión 

(R'/cd.lx-1.m-2), para todas las combinaciones 

geométricas especificadas en esta tabla, se llevará 

a cabo para un valor de rotación (e) de cero 

grados sexagesimales (0º). 

 
La evaluación de las características de los 

materiales retrorreflectantes, independientemente de su 

nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, 

tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado 

de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de 

producto acopiado en el lugar de fabricación a las señales, 

o directamente del proveedor de dicho material. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

definirá las condiciones geométricas para la evaluación 

del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) en estos 

materiales.  

El Director de las Obras podrá exigir una 

muestra de las marcas de identificación de los materiales 

retrorreflectantes a las que se hace referencia en el 

presente apartado. 

 
701.3.1.3 Dels elements de sustentació i ancoratge 

 
Los anclajes para placas y lamas así como la 

tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados 

como postes de sustentación de señales, carteles laterales 

y paneles direccionales cumplirán las características 

indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 

312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten 

soldadura, esta se realizará según lo especificado en los 

artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, 

estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 

135 321. (NOTA DE WWW.CARRETERAS.ORG: Los 

artículos 652 y 626 no se han incorporado hasta el 

momento de manera oficial al PG-3) 

Asimismo, los perfiles y chapas de acero 

galvanizado, tornillería y anclajes empleados para 

pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma 

UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de 

aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados 

para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la 

norma UNE 135 316. 

Las hipótesis de cálculo que deberán 

considerarse para el diseño de cualquier elemento de 

sustentación y anclaje serán las definidas en la norma 

UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del 

Director de las Obras, materiales, tratamientos o 

aleaciones diferentes, siempre y cuando estén 

acompañados del certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la 

marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En cualquier 

caso, queda expresamente prohibida la utilización de 

acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento 

adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de 

sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales 

de circulación retrorreflectante será exigible al contratista 

adjudicatario de las obras. 

 
701.3.2 Criteris de selecció del nivell de retrorreflexió 

 
La selección del nivel de retrorreflexión más 

adecuado, para cada señal y cartel vertical de circulación, 

se realizará en función de las características específicas 

del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 

La tabla 701.3 indica los niveles de 

retrorreflexión mínimos necesarios para cada señal y 

cartel vertical de circulación retrorreflectantes, en función 

del tipo de vía, con el fin de garantizar su visibilidad tanto 

de día como de noche. 

 

TABLA 701.3 - CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

DEL NIVEL MÍNIMO DE 

RETRORREFLEXIÓN 

 

TIPO DE SEÑAL O 

CARTEL 

ENTORNO DE UBICACION DE LA SEÑAL O 

CARTEL 

ZONA 

PERIURBANA 

(Travesías, 

circunvalaciones...) 

AUTOPISTA, 

AUTOVIA Y 

VIA RAPIDA 

CARRETERA 

CONVENCIONAL 

SEÑALES DE 

CODIGO 
Nivel 2 (**) Nivel 2 Nivel 1 (*) 

CARTELES Y 

PANELES 

COMPLEMENTARIOS 

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (**) 

(*)  En señales de advertencia de peligro, prioridad 

y prohibición de entrada deberá utilizarse 

necesariamente el "nivel 2". 

(**)  Siempre que la iluminación ambiente dificulte 

su percepción donde se considere conveniente 

reforzar los elementos de señalización vertical y 

en entornos donde confluyan o diverjan grandes 

flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., 

deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el 

nivel 3. 

 
701.4 Senyals i cartells retrorreflectants 

 
Las señales y carteles que hayan de ser vistos 

desde un vehículo en movimiento tendrán las 

dimensiones, colores y composición indicadas en el 

Capítulo VI, Sección 4ª del Reglamento General de 

Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC 

"Señalización Vertical" y 8.3-IC "Señalización, 

balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de 

poblado". 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, 

estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de 

una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, 

siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y 

sus características físicas y geométricas permanezcan 

durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, 

tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, 

serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 -IC 

"Señalización vertical" y 8.3-IC "Señalización, 

balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de 

poblado". 

Tanto las señales como los carteles verticales, en 

su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al 

menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 

(mes y dos últimos dígitos del año). 

 
701.4.1 Característiques 

 
Las características que deberán reunir las señales 

y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serán 

las especificadas en el presente articulo. 

La garantía de calidad de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes, será exigible 

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 

las obras. 

 
701.4.1.1 Zona retrorreflectant 

 

En señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes no serigrafiados, las características 

iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán 

las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las 

características fotométricas y colorimétricas iniciales 

correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas 

con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las 

recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo. 

En señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de 

retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta 

por ciento (80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 

del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y 

color, excepto el blanco. 

 

701.4.1.2 Zona no retrorreflectant 

 

Los materiales no retrorreflectantes de las 

señales y carteles verticales de circulación podrán ser, 

indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, 

inicialmente y con independencia del material empleado, 

las características indicadas en la norma UNE 135 332. 

 
701.5 Especificacions de la unitat acabada 

 

701.5.1 Zona retrorreflectant 

 

701.5.1.1 Característiques fotomètriques 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

fijará, para el período de garantía, el valor mínimo del 

coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las 

señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes (serigrafiadas o no) objeto del proyecto. 
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Se tomarán como valores mínimos del 

coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) para la 

zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o 

no),  de las señales y carteles verticales de circulación, al 

menos, los especificados en la tabla 701.4. 

 
TABLA 701.4 VALORES MINIMOS DEL 

COEFICIENTE DE 

RETRORREFLEXIÓN  (R'/cd.lx-1.m-2) 

DE LOS MATERIALES DE NIVEL 1 Y 

NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS O NO), A 

UTILIZAR EN SEÑALIZACION 

VERTICAL, DURANTE EL PERIODO 

DE GARANTIA. 

 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión  

(R'/cd.lx-1.m-2)  

Angulo  

Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) : 5º 

Nivel 1 Nivel 2 

Blanco 35 200 

Amarillo 25 136 

Rojo 7 36 

Verde 4 36 

Azul 2 16 

  
Se tomarán como valores mínimos del 

coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) para la 

zona retrorreflectante de nivel 3(serigrafiada o no),  de las 

señales y carteles verticales de circulación, al menos, el 

cincuenta por ciento (50 %) de los valores medidos para 

0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo 

de entrada (siempre con un ángulo de 

en cada uno de los materiales seleccionados para su 

aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de 

acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2. 

 
701.5.1.2 Característiques colorimètriques 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

fijará, para el período de garantía, las coordenadas 

cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (ß) de la zona 

retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y 

carteles verticales de circulación objeto del proyecto de 

acuerdo con lo especificado en el apartado 701.3.1.2 del 

presente artículo, para cada uno de los niveles de 

retrorreflexión exigidos. 

 
701.5.2 Zona no retrorreflectant 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

fijará, para el período de garantía, el valor del factor de 

luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas (x,y) de 

las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles 

verticales de circulación objeto del proyecto de acuerdo 

con lo especificado en el apartado 701.4.1.2 del presente 

artículo. 

 
701.5.3 Elements de sustentació 

 
Durante el período de garantía, los anclajes, 

tornillería y postes de sustentación de señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al 

menos, las especificaciones correspondientes a su aspecto 

y estado físico general definidas en la norma UNE 135 

352. 

 
701.6 Execució 

 
El Contratista comunicará por escrito al Director 

de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde 

la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, 

la relación de las empresas suministradoras de todos los 

materiales utilizados y de las propias señales y carteles 

verticales de circulación objeto del proyecto así como la 

marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 

esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del 

certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la 

marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En ambos 

casos se referenciarán sus características técnicas 

evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 

701.3 y 701.4 del presente artículo. 

 
701.6.1 Condicions tècniques particulars 

 
Les plaques de senyals aniran ancorades als pals de 

suport amb cargols i peces estandarditzades, sense admetre's cap 
mena de soldadura. 

Els pals s'embeuran en un dau de formigó de les 
característiques i dimensions que s'especifiquin en els Plànols, no 
admetent-se cap modificació sense el vist-i-plau del Director 
d'Obra. 

En cap cas es permetrà que els senyals de la carretera 
portin inscripcions per la banda posterior que no siguin les de 
l'escut municipal i la data de col·locació del senyal, i d'una mida 
no perceptible en condicions normals des d'un vehicle. 

Qualsevol incompliment d'aquesta norma obligarà a 
substituir les plaques per d'altres sense publicitat, a compte del 
Contractista. 

 
701.6.1 Limitacions de l’execució 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

o en su defecto el Director de las Obras fijará el 

procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra 

limitación a la ejecución definida en el proyecto en 

función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y 

carteles, etc.. 

 

701.6.2 Replanteig 

 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a 

cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 

terminación de los trabajos acorde con las 

especificaciones del proyecto. 

 
701.7 Control de qualitat 

 
El control de calidad de las obras de señalización 

vertical incluirá la comprobación de la calidad de las 

señales y carteles acopiados así como de la unidad 

terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, 

diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

 

* Fecha de instalación.  

* Localización de la obra.  

* Clave de la obra.  

* Número de señales y carteles instalados por tipo 

(advertencia del peligro, reglamentación e 

indicación) y naturaleza (serigrafiados, con 

tratamiento anticondensación, etc.). 

* Ubicación de señales y carteles sobre planos 

convenientemente referenciados.  

* Observaciones e incidencias que, a juicio del 

Director de las Obras, pudieren influir en la 

durabilidad y/o características de la señal o cartel 

instalados.  

 
701.7.1 Control de recepció dels senyals i cartells 

 
A la entrega de cada suministro se aportará un 

albarán con documentación anexa, conteniendo entre 

otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 

empresa suministradora; fecha de suministro; 

identificación de la fábrica que ha producido el material; 

identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 

se suministra y designación de la marca comercial; 

certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad (701.11) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los 

materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada 

previamente al Director de las Obras, según se especifica 

en el apartado 701.6. 

Los criterios que se describen para realizar el 

control de calidad de los acopios no serán de aplicación 

obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto (701.11), sin perjuicio 

de las facultades que corresponden al Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas 

obras, antes de iniciar su instalación, para las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se 

comprobará su calidad, según se especifica en este 

artículo a partir de una muestra representativa de las 

señales y carteles acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no 

cumplan alguna de las condiciones especificadas en el 

apartado 701.7.3 del presente artículo, serán rechazados y 

podrán presentarse a una nueva inspección, 

exclusivamente cuando su suministrador a través del 

Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a 

ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las 

defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas 

unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de 

control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de 

la información de los ensayos que se especifican en el 

apartado 701.7.1.2 del presente artículo podrá, siempre 

que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las 

señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

 
701.7.1.1 Presa de mostres 

 
La muestra, para que sea representativa de todo 

el acopio, estará constituida por un número determinado 

(S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados 

aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de 

Inspección I" para usos generales (tabla 701.5) en la 

norma UNE 66 020. 

De los (S) carteles seleccionados, se escogerán 

aleatoriamente (entre todos ellos) un número 

representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al 

laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los 

ensayos de control de calidad igual a: 

 

n = (n1/6)
1/2

  

 

Siendo n1 el número total de lamas existentes en 

los (S) carteles seleccionados; caso de resultar (n) un 

número decimal, éste se aproximará siempre al número 

entero inmediato superior. 

 
TABLA 701.5 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN 

NÚMERO REPRESENTATIVO DE 

SEÑALES Y CARTELES 

ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 

 

NÚMERO DE 

SEÑALES Y 

CARTELES  

DEL MISMO TIPO 

EXISTENTES EN EL 

ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y 

CARTELES DEL MISMO 

TIPO A SELECCIONAR 

(S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 
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3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

 
Además, se seleccionarán (de idéntica manera) 

otras (S) señales y (n) lamas, las cuales quedarán bajo la 

custodia del Director de las Obras, a fin de poder realizar 

ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez 

confirmada su idoneidad, todas las señales y lamas 

tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 

 
701.7.1.2 Assaigs 

 
En cada una de las muestras seleccionadas, se 

llevarán a cabo los siguientes ensayos no destructivos, de 

acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el 

apartado 701.4.1 del presente artículo:  

 
* Aspecto.  

* Identificación del fabricante de la señal o cartel.  

* Comprobación de las dimensiones.  

* Comprobación de las características fotométricas 

y colorimétricas iniciales.  

 
701.7.2 Control de la unitat acabada 

 
Finalizadas las obras de instalación y antes de 

cumplirse el período de garantía se llevarán a cabo 

controles periódicos de las señales y carteles con el fin de 

determinar sus características esenciales y comprobar, in 

situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las señales y carteles de un mismo tipo que 

hayan sido rechazados, de acuerdo con los criterios de 

aceptación y rechazo especificados en el apartado 701.7.3 

del presente artículo, serán inmediatamente ejecutados de 

nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las 

nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a 

los ensayos de comprobación de la calidad especificados 

en el apartado 701.7.1.2 del presente artículo. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas 

veces como considere oportuno durante el período de 

garantía de las obras, que las señales y carteles instalados 

cumplen las características esenciales y las 

especificaciones que figuran en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
701.7.2.1 Presa de mostres 

 
El Director de las Obras seleccionará 

aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo 

tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, 

según el criterio establecido en la tabla 701.3 del presente 

artículo. 

 
701.7.2.2 Assaigs 

 
En cada una de las señales y carteles 

seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, de 

forma no destructiva, los ensayos especificados en el 

apartado 701.5 del presente artículo. Además, se 

realizarán los controles correspondientes a características 

generales y aspecto y estado físico general indicados en la 

norma UNE 135 352. 

 
701.7.3 Criteris d’acceptació o rebuig 

 
La aceptación de las señales y carteles de un 

mismo tipo (tabla 701.6), acopiados o instalados, vendrá 

determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido 

para un nivel de inspección I y nivel de calidad aceptable 

(NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma 

UNE 66 020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguna de las 

especificaciones indicadas en el apartado 701.7.1.2 y 

701.7.2.2 de este artículo será considerado como "un 

defecto" mientras que una "señal defectuosa" o "cartel 

defectuoso" será aquella o aquel que presente uno o más 

defectos. 

 
TABLA701.6 CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN 

O RECHAZO DE UNA MUESTRA 

REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y 

CARTELES, ACOPIADOS O 

INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 

 

TAMAÑO 

DE LA 

MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD 

ACEPTABLE:4,0 

Nº MÁXIMO DE 

UNIDADES  

DEFECTUOSAS 

PARA 

ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE 

UNIDADES  

DEFECTUOSAS 

PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 
701.8 Període de garantia 

 

La garantía mínima de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o 

no), instalados con carácter permanente según las normas 

y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como 

conservados regularmente de acuerdo con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco 

(5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) 

años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

(serigrafiados o no) superiores a los especificados en el 

presente apartado, dependiendo de la ubicación de las 

señales, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la 

instalación de señales y carteles con períodos de tiempo 

entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) 

meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso 

no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, 

comprendido entre su fabricación e instalación, supere los 

seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

almacenamiento. 

El suministrador a través del Contratista, 

facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las 

que se refiere el presente apartado del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la conservación 

de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados. 

 
701.9 Seguretat i senyalització de les obres 

 
Antes de iniciarse la instalación de las señales y 

carteles verticales de circulación, el Contratista someterá 

a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante el período de ejecución 

de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerá las medidas de seguridad y señalización a 

utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté 

vigente. 

 
701.10 Amidament i abonament 

 
Las señales verticales de circulación 

retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 

sustentación, anclajes, se abonarán exclusivamente por 

unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes se abonarán por metros cuadrados (m
2
) 

realmente colocados en obra. Los elementos de 

sustentación y anclajes de los carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes se por unidades realmente 

colocadas en obra. Las cimentaciones de los carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por 

metros cúbicos (m
3
) de hormigón, medidos sobre planos. 

 
701.10.1 Condicions tècniques particulars 

 
Es distingeixen els següents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 
 

 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament. S’amidarà i abonarà per unitats 
(ut.) realment col·locats. Inclou la cargoleria i les subjeccions. El 
preu unitari inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article.. 
 
 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, 
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada 
mecànicament. S’amidarà i abonarà per unitats (ut.) realment 
col·locats. Inclou la cargoleria i les subjeccions. El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el present article.. 

 
 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, 
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada 
mecànicament. S’amidarà i abonarà per unitats (ut.) realment 
col·locats. Inclou la cargoleria i les subjeccions. El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el present article.. 
 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat de 60x20 cm, fixada al senyal. S’amidarà i abonarà 
per unitats (ut.) realment col·locats. Inclou la cargoleria i les 
subjeccions. El preu unitari inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article.. 
 

Suport de senyal d'acer galvanitzat de perfil buit 
rectangular 40 x 80/3 mm amb subjeccions i formigó de fonament. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (ml) de perfil realment 
col·locat. El preu unitari inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article. 

 
Suport de senyal d'acer galvanitzat de perfil buit 

rectangular 100 x 50/3 mm amb subjeccions i formigó de 
fonament. S’amidarà i abonarà per metres lineals (ml) de perfil 
realment col·locat. El preu unitari inclou tots els materials i 
treballs especificats en el present article. 

 
Suport de senyal d'acer galvanitzat de perfil buit 

circular 90 mm amb subjeccions i formigó de fonament. S’amidarà i 
abonarà per unitat ut) de perfil realment col·locat. El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el present article. 

 
 

 

701.11 Especificacions tècniques i segells de 

qualitat 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias requeridas a los productos contemplados en 

el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en 

este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar 

tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 

sistemas y procesos industriales, conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 

certificación en este caso estará limitado a los materiales 

para los que tales organismos posean la correspondiente 

acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este 

artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las 
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especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 

reconocido por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

 

Normas referenciadas 

 

* UNE 66 020 Inspección y recepción por 

atributos. Procedimientos y tablas.  

* UNE 135 310 Señales metálicas de circulación. 

Placas galvanizadas y estampadas de chapa de 

acero galvanizada. Características y métodos de 

ensayo de la chapa.  

* UNE 135 311 Señalización vertical. Elementos 

de sustentación y anclaje. Hipótesis de calculo.  

* UNE 135 312 Señalización vertical. Anclajes 

para placas y lamas utilizadas en señales, carteles 

y paneles direccionales metálicos. Características 

y métodos de ensayo.  

* UNE 135 313 Señalización vertical. Placas de 

chapa de acero galvanizada. Características y 

métodos de ensayo.  

* UNE 135 314 Señalización vertical. Tornilleria y 

perfiles de acero galvanizado empleados como 

postes de sustentación de señales, carteles 

laterales y paneles direccionales. Características 

y métodos de ensayo.  

* UNE 135 315 Señalización vertical. Perfiles y 

chapas de acero. Tornilleria y anclajes 

empleados para pórticos y banderolas.  

* UNE 135 316 Señalización vertical. Perfiles y 

chapas de aleación de aluminio. Tornilleria y 

anclajes empleados para pórticos y banderolas.  

* UNE 135 320 Señales metálicas de circulación. 

Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 

Características y métodos de ensayo.  

* UNE 135 321 Señales metálicas de circulación. 

Lamas de perfil de aluminio obtenido por 

extrusión. Fabricación. Características y métodos 

de ensayo.  

* UNE 135 322 Señales metálicas de circulación. 

Lamas de chapa en acero galvanizada. Tipo B. 

Características y métodos de ensayo.  

* UNE 135 330 Señalización vertical. Señales 

metálicas permanentes retrorreflectantes 

mediante laminas con microesferas de vidrio. 

Características y métodos de ensayo.  

* UNE 135 332 Señalización vertical. Placas y 

lamas utilizadas en la señalización vertical 

permanente de las señales, carteles y paneles 

direccionales metálicos. Materiales. 

Características y métodos de ensayo.  

* UNE 135 334 Señalización vertical. Laminas 

retrorreflectantes con microesferas de vidrio. 

Características y métodos de ensayo.  

* UNE 135 352 Señalización vertical y 

balizamiento. Control de calidad "in situ" de 

elementos de servicio. Características y métodos 

de ensayo.  
 

 

Article 704 BARRERES DE 

SEGURETAT (Redacció 

donada en l’Ordre Ministerial 

28-12-99) 

 
704.1 Definició 
 

Se definen como barreras de seguridad los 

sistemas de contención de vehículos, instalados en los 

márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar 

un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de 

control. 

 
704.2  Tipus 

 
Las barreras de seguridad empleadas, se 

clasifican según el material de que están formadas en:  
 

* Metálicas, formadas por una serie continua de 

elementos longitudinales (vallas), unos soportes 

(postes) que los mantienen a cierta altura y unos 

elementos intermedios (separadores) que 

conectan los dos anteriores.  

* Hormigón, formadas por una serie continuada de 

piezas prismáticas de hormigón con un perfil 

transversal especial.  
 
704.3  Materials 
 

La barrera de seguridad podrá fabricarse en 

cualquier material, siempre que cumpla con lo 

especificado en el presente artículo. 

Si la barrera de seguridad estuviera formada por 

dos o más piezas, cada una de éstas se podrá desmontar, 

caso de ser necesario, con el fin de proceder a su 

sustitución. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

fijará la naturaleza y características, de las barreras de 

seguridad, estableciendo como mínimo el nivel de 

contención de las mismas. 

 
704.3.1  Barreres de seguretat metàl·liques 

 
Los materiales indicados en este apartado se 

emplearán para los elementos definidos en las UNE 135 

121 y UNE 135 122. 

El acero para fabricación de la valía será de las 

características químicas y mecánicas fijadas en la UNE-

EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal 

de tres milímetros (3 mm) y una tolerancia de más menos 

una décima de milímetro (0,1 mm). Para conseguir la 

aptitud química del acero base a la galvanización, se 

limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los valores 

siguientes: 

 

Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 

 

El acero estará galvanizado en caliente, 

conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las características del 

zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la 

UNE-EN-1179, y el espesor y masa mínimos del 

recubrimiento serán los definidos por la UNE-EN ISO 

1461 para aceros de espesor comprendidos entre tres y 

seis milímetros (3 y 6 mm). 

El acero para fabricación de separadores y de 

elementos finales de barrera, será de las mismas 

características que el utilizado en la valla. 

El acero utilizado en la fabricación de postes y 

otros accesorios conformados en frío serán del tipo S 253 

JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para 

conseguir la aptitud química del acero base a la 

galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y 

fósforo a los valores siguientes: 

 

Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 

 

Si el acero empleado es laminado en caliente, 

deberá cumplir lo establecido en la UNE-EN-10025. 

Los elementos de unión (tornilleria) deberán 

cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 

Todos los elementos accesorios estarán 

protegidos contra la corrosión mediante el procedimiento 

de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en 

el caso de la tornilleria y elementos de fijación y en el 

caso de postes, separadores y otros elementos conforme a 

las normas UNE-EN ISO 1461. 

 
704.3.2  Barreres de seguretat de formigó 

 
Los materiales especificados en este apartado se 

emplearán para los elementos definidos en las UNE 135 

111 y UNE 135 112. 

En barreras de hormigón se empleará un material 

con una resistencia característica superior a veinticinco 

megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente 

"Instrucción hormigón estructural", o normativa que la 

sustituya. 

En barreras con encofrado perdido, el hormigón 

de relleno deberá tener una resistencia característica 

superior a veinte megapascales (20 Mpa). 

En el caso de barreras de hormigón prefabricadas 

el valor de dicha resistencia característica sería de treinta 

y cinco megapascales (35 MPa). 

Se cumplirá con lo especificado en los siguientes 

artículos del presente pliego de prescripciones técnicas 

generales:  

 

Articulo 202, Cementos.  

Articulo 281, Aditivos a emplear en hormigones.  

Articulo 600, Armaduras a emplear en hormigón 

estructural.  

Articulo 610, Hormigones.  

Articulo 630, Obras de hormigón en masa o 

armado.  
 

Se podrán utilizar cementos comunes (CEM), 

definidos en la norma UNE 80 301, de clase resistente 

32,5 o superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, 

en caso necesario, características especiales: resistentes a 

los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80 303), o de bajo 

calor de hidratación (UNE 80 306). 

El árido cumplirá con las prescripciones técnicas 

indicadas en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 

hormigón estructural", o normativa que la sustituya. Su 

tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm). 

En lugares sometidos a la helada, el hormigón 

debe presentar un contenido de aire ocluido comprendido 

entre el 4 y el 6 por 100. 

  
704.3.3  Altres barreres de seguretat 

 

La instalación de barreras de seguridad en que se 

empleen elementos distintos de los descritos en las UNE 

135 111, UNE 135 121 y UNE 135 122, de cualquier 

material, quedara sometido a la aprobación del Director 

de las Obras previa presentación, por parte del 

suministrador, a través del Contratista, del certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas  obligatorias y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de marca, sello o distintivo de calidad 

(704.10), conforme a lo establecido en la UNE-EN-1317. 

 
704.4  Característiques 

 
Las características técnicas de los elementos 

constituyentes de la barreras de seguridad serán las 

especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 

135 121, UNE 135 122. 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin 

perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en 

su articulo 9. 

La garantía de calidad de los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad será exigible 

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 

las obras. 

 
704.5  Execució  
 

El Contratista comunicará por escrito al Director 

de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde 

la fecha de firma del "acta de comprobación del 

replanteo", la relación completa de las empresas 

suministradoras de todos los materiales utilizados en la 

fabricación y de los propios elementos constituyentes de 

las barreras objeto del proyecto así como la marca 

comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 

clase y calidad. Las barreras de hormigón "in situ", se 

ejecutarán preferentemente con máquinas de encofrados 

deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la 

consistencia y características adecuadas. 
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Esta comunicación deberá ir acompañada del 

certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la 

marca, sello o distintivo de calidad (704.10). En ambos 

casos se referenciarán las características técnicas 

evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 

704.3 del presente artículo. 

 
704.5.1  Limitacions a l’execució 

 
Los postes de las barreras de seguridad metálicas 

indicadas en la norma UNE 135 122, se cimentarán por 

hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la 

dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el 

poste se alojará en un taladro de diámetro y profundidad 

adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se 

rellenarán con arena con una capa superior 

impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 

Las barreras de seguridad de hormigón se 

apoyarán sobre una capa de veinte centímetros (20 cm) de 

espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada 

convenientemente compactada y nivelada, de tal forma 

que garanticen que, una vez colocada la barrera, la 

desnivelación de la superficie superior de la misma, 

medida en la dirección del eje de la carretera, sea inferior 

a lo especificado en el apartado 704.6.2 del presente 

artículo. 

Las barreras de seguridad de hormigón realizadas 

"in situ" deben curarse mediante el empleo de productos 

filmogenos (articulo 285 del pliego de prescripciones 

técnicas generales). 

 
704.5.2  Replanteig 

 
Previamente al inicio de la obra, se ¡levará a 

cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 

terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones 

del Proyecto. 

 
704.6  Control de qualitat 

 
El control de calidad de las barreras de seguridad 

incluirá la comprobación de los elementos constituyentes 

acopiados, así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, 

diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

 

* Fecha de instalación.  

* Localización de la obra.  

* Clave de la obra.  

* Número de elementos instalados, o numero de 

metros en el caso de barreras de hormigón 

ejecutadas "in situ", por tipo.  

* Ubicación de las barreras de seguridad.  

* Observaciones e incidencias que a juicio del 

Director de las Obras pudieran influir en las 

características y/o durabilidad de las barreras de 

seguridad instaladas.  

 

A la entrega de cada suministro se aportará un 

albarán con documentación anexa, conteniendo, entre 

otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la 

empresa suministradora; fecha de suministro; 

identificación de la fábrica que ha producido el material; 

identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que 

se suministra y designación de la marca comercial; 

certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad (704.7) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los 

elementos constituyentes de las barreras de seguridad 

acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la 

clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Obras, según se especifica en el apartado 704.5 

Los criterios que se describen para realizar el 

control de calidad de los acopios no serán de aplicación 

obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las 

barreras de seguridad, si se aporta el documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto (704.10), sin perjuicio 

de las facultades que corresponden al Director de las 

obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas 

obras, antes de iniciar su instalación, para los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará 

su calidad, según se especifica en el presente artículo, a 

partir de una muestra representativa de los elementos 

constituyentes acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no 

cumplan alguna de las condiciones especificadas en los 

apartados 704.6.1 y 704.6.2 serán rechazados. Podrán 

presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, 

cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite 

que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 

ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o 

corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier 

caso, serán sometidas a los ensayos de control que se 

especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de 

la información de los ensayos anteriores, podrá, siempre 

que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad que se encuentren acopiados. 

 
704.6.1  Barreres de seguretat metàl·liques 

 

El recubrimiento galvanizado de los elementos 

constituyentes de la barrera metálica deberá ser continuo, 

razonablemente liso y estará exento de imperfecciones 

claramente apreciables a simple vista que puedan influir 

sobre la resistencia a la corrosión del mismo, tales como 

ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de flujo. 

Tampoco será admisible la presencia de terrones, rebabas 

o acumulaciones de zinc que puedan interferir con el 

empleo especifico  del material galvanizado.  

El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de 

parte del recubrimiento de los elementos, así como las 

manchas, que no sean eliminables por limpieza con un 

paño seco, será motivo de rechazo.  

Se admitirá el retoque de los defectos e 

imperfecciones del recubrimiento y la restauración de las 

zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la 

galvanización, siempre que estas zonas, consideradas 

individualmente, no tengan una superficie superior a los 

10 cm2, ni afecten, en su conjunto, a mas del 0,5 por 100 

de la superficie total del recubrimiento de cada elemento. 

Los procedimientos de restauración serán los 

especificados en la UNE-EN ISO 1461.  

El control del espesor de los elementos 

constituyentes de la barrera metálica se realizará a través 

del peso de los mismos mediante un estudio estadístico 

por variables. 

Se tomará como lote entre cuatrocientas y 

quinientas unidades (400 - 500 Ud.) o, en el caso de 

barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número 

de elementos sea equivalente. 

De cada lote se extraerán veinticinco (25) 

elementos, empleando una tabla de números aleatorios, de 

modo que se garantice que cualquier elemento del lote 

tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar 

parte de la muestra. 

Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la 

muestra de acuerdo con las expresiones siguientes: 

 

X = SXi/n 

S2 = S(Xi-X)
2
/(n-1) 

 

Siendo (S) sumatorio, (n) el tamaño de la 

muestra, y (Xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una de 

las piezas de la muestra. 

En caso de que la media (X) fuera inferior al 

valor (P) de la tabla 704.1 de este artículo, se rechazará el 

lote. 

 

TABLA 704.1. CONTROL ESPESOR 

ELEMENTOS DE LA 

BARRERA METÁLICA 

 

TIPO DE ELEMENTO P (kg) 

Valla recta estándar 47.95 

Valla recta desmontable 47.87 

Poste C-120 de 2000 

mm 
13.93 

Poste C-120 de 1500 

mm 
10.53 

Poste C-100 de 2000 

mm 
12.10 

Poste C-100 de 1500 mm 9.05 

Poste UPN-120 de 2400 

mm 
31.33 

Separador corto 1.78 

Separador estándar 2.62 

Separador barreta abatible 2.55 

Separador simétrico 6.08 

Separador simétrico 

barrera desmontable 
5.94 

 

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) 

con la expresión: 

Q= (X-P)/S 

Siendo (P) el valor indicado en la tabla 704.1 de 

este artículo. 

i (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas 

(Q > 0,94) se aceptará el lote y si es inferior se rechazará. 

 
704.6.2  Barreres de seguretat de formigó  

 

Para las barreras de hormigón, se considerará 

como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 

menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes:  

 

* Quinientos metros (500 m)  

* La fracción construida diariamente  

 

El control de la regularidad superficial de la 

superficie superior de la barrera, medida en la dirección 

del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de 

tres metros (3 m) sobre la totalidad de la obra. No se 

admitirán desnivelaciones superiores a cinco milímetros 

(5 mm), en más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de 

diez milímetros (10 mm) en ningún punto. 

En la barrera prefabricada se tomará un lote 

constituido por cinco (5) elementos cualesquiera, que en 

el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán 30 metros, 

sobre los que se comprobará que:  

 

* Las barreras no deben presentar rebabas que sean 

indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de 

tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros 

cuadrados (10 dm
2
) de paramento, ni coquera 

alguna que deje vistas las armaduras.  

* No presentarán caras deterioradas en las que el 

hormigón aparezca deslavado, ni señales de 

discontinuidad en el hormigonado.  

* No se aceptarán barreras con fisuras de más de 

una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o 

con fisuras de retracción de más de dos 

centímetros (2 cm) de longitud.  

 

704.7 Garantia 

 
La garantía mínima de los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan 

sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la 

acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter 

permanente según las normas y pliegos de prescripciones 

técnicas aplicables así como conservados regularmente de 

acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, 

será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su 
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fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la 

fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

podrá fijar períodos de garantía mínimos de los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad superiores a 

los especificados en el presente apartado, dependiendo de 

la ubicación de las barreras, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la 

instalación de elementos constituyentes de barreras de 

seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e 

instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan 

sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán 

elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo 

período de tiempo, comprendido entre su fabricación e 

instalación supere los seis (6) meses, independientemente 

de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, 

facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las 

que se refiere el presente apartado del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la conservación 

de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad instalados. 

 
704.8  Seguretat i senyalització de les obres   

 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de las Obras, los 

sistemas de señalización para protección del tráfico, 

personal, materiales y maquinaria durante el período de 

ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerá las medidas de seguridad y señalización a 

utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté 

vigente. 

 
704.9  Amidament i abonament 

 
Las barreras de seguridad se abonarán por metros 

lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en 

el precio cualquier elemento necesario para su colocación 

y puesta en obra. 

Los abatimientos inicial y final de los extremos 

de las barreras se abonarán por unidades (ud) realmente 

colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier 

elementos necesarios para su colocación, unión a la 

barrera y anclaje al terreno. 

 
704.9.1 Condicions tècniques particulars 

 
Es distingiran diferents preus unitaris (llista no 

exhaustiva): 
 
Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb 

separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona 
recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de 
separador, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs 

enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada 
de qualsevol radi. S’amidarà i abonarà per metres lineals (ml.) de 
barrera realment col·locada. Inclou l’enclavament i les soldadures. 
Inclou tots els materials i treballs especificats en el present article. 

 
 
Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb 

separador, tipus BMSNA2/T, amb tanca de secció doble ona 
recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de 
separador, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs 
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada 
de qualsevol radi. S’amidarà i abonarà per metres lineals (ml.) de 
barrera realment col·locada. Inclou l’enclavament i les soldadures. 
Inclou tots els materials i treballs especificats en el present article. 

 
 
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, 

tipus BMSNA2/T segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal 
de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra 
cada 2 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de 
contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i 
deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en 
trams rectes o en corbes. S’amidarà i abonarà per metres lineals 
(ml.) de barrera realment col·locada. Inclou l’enclavament i les 
soldadures. Inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article. 

 
 

El terminal doble ona en cua de peix o plegada, 
galvanitzat en calent, amb elements de fixació i accessoris. 
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) realment instal·lades. El preu 
unitari inclou tots els materials i treballs especificats en el present 
article. 

 
 
Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres 

de seguretat flexibles, fixat a la banda. S’amidarà i abonarà per 
unitats (ut) realment instal·lades. El preu unitari inclou tots els 
materials i treballs especificats en el present article. 

 
 
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser 

inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm 
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella.20x20x2 mm i travesser inferior de 60x30x2 mm. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (ml) de barana col·locada. 
Se subministrarà en trams per encadellar de dos metres. Inclou tots 
els materials i treballs especificats en el present article. 

 
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i 

composició 7x19+0, homologat segons UNE_EN 795/A1, fixat 
als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i 
tesat. S’amidarà i abonarà per metres lineals (ml) de barana 
col·locada. Se subministrarà en trams per encadellar de dos metres. 
Inclou tots els materials i treballs especificats en el present article. 

 

 
704.10  Especificacions tècniques i distintiu de qualitat 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias requeridas a los productos contemplados en 

el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en 

este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar 

tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 

sistemas y procesos industriales, conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 

certificación en este caso estará limitado a los materiales 

para los que tales organismos posean la correspondiente 

acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, 

disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
Normas de referència en el artículo 704  

 

* UNE 37 507 Recubrimientos galvanizados en 

caliente de tornilleria y otros elementos de 

fijación.  

* UNE 80 301 Cementos, cementos comunes, 

composición. Especificaciones y criterios de 

conformidad.  

* UNE 80 303 Cementos resistentes a los sulfatos 

y/o agua de mar.  

* UNE 80 306 Cementos de bajo calor de 

hidratación.  

* UNE 135 111 Sistemas viales de contención de 

vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 

clasificación, dimensiones y tolerancias.  

* UNE 135 112 Sistemas viales de contención de 

vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 

básicos y control de ejecución.  

* UNE 135 121 Sistemas viales de contención de 

vehículos. Barreras metálicas. Valla de perfil de 

doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 

fabricación y ensayos.  

* UNE 135 122 Sistemas viales de contención de 

vehículos. Barreras metálicas. Elementos 

accesorios de las barreras metálicas. Materiales, 

dimensiones, formas de fabricación y ensayos.  

* UNE-EN-1179 Cinc y aleaciones de cinc. Cinc 

primario.  

* UNE-EN-1317 Sistemas viales de contención de 

vehículos.  

* UNE-EN-10025 Productos laminados en 

caliente, de acero no aleado para construcciones 

metálicas de uso general. Condiciones técnicas 

de suministro.  

* UNE-EN ISO 1461 Recubrimientos 

galvanizados en caliente sobre productos 

acabados de hierro y acero. Especificaciones y 

métodos de ensayo.  

 

 

CAPÍTOL II ENLLUMENAT 

PÚBLIC 
 

Article 710 ENLLUMENAT PÚBLIC  (Nou 

Article) 
 
710.1 Índex 

 
710.1 Índex 
710.2 Condicions generals 
710.3 Columnes i bàculs  
710.4 Fonaments 
710.5 Xarxes elèctriques 
710.6 Quadre de comandament i mesura 
710.7 Lluminàries 
710.8 Làmpades 
710.9 Condensadors 
710.10 Arrencadors 
710.11 Reactàncies 
710.12 Rases i tronetes 
710.13 Replanteig i recepcions 
710.14 Amidament i abonament 

 
710.2 Condicions generals 
 
710.2.1 Normativa exigible 
 

La instal·lació de l’enllumenat públic haurà de complir 
les següents normatives i disposicions: 
 

Disposicions del Govern Central 
 
* Reglament  Electrotècnic de Baixa Tensió. Reial Decret 

842/2002 de 2 d’agost i instruccions complementàries 
(sobretot la Instrucció Tècnica Complementària 
ITC.BT.09). 

* Reglament de verificacions i regularitat en el 
subministrament d'energia. Decret de 12 de març de 
1.954 (B.O.E. 15-10-54). 

* Exigències de seguretat del material elèctric destinat a 
ser utilitzat en determinats límits de tensió. Reial 
Decret 7/1.988, de 8-1-1.988 del Ministeri d'Indústria i 
Energia. Electricitat (BOE 14-1-88) Ordre de 6-6-89 del 
Ministeri d'Indústria i Energia.(BOE 21-6-89) 

* Implantació del document de qualificació empresarial 
per a Instal·ladors. Ordre de 25-10-1.979 del Ministeri 
d'Indústria i Energia. Electricitat (BOE 5-11-79). 
Resolució de 6-3-1.980 de la Direcció General de la 
Energia (BOE 21-3-80) 

* Especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics 
(bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització 
de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri 
d'Indústria i Energia. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 
de desembre.  I Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia 
de 11 de juny de 1.986. 

* Modificacions diverses de disposicions sobre l'execució 
de normes tècniques i homologació dels productes pel 
Ministeri d'Indústria i Energia. Reial Decret de 19 de 
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desembre de 1.986, Nº 2.698/1.986 del Ministeri 
d'Indústria i Energia. 
 
Disposicions de la Generalitat de Catalunya 

 
* Procediment  administratiu  per a l’aplicació del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 
363/2004, de 24 d’agost. 

* Regulació del procediment d'actuació del Departament 
d'Indústria i Energia per a l'aplicació del reglament 
electrotècnic per a baixa tensió mitjançant la intervenció 
de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de 
Catalunya. Ordre DIE de 14-5-1.987. (DGGC 12-8-87). 
Resolució DGSQI, de 4-11-1.988. (DOGC 30-12-1.988) 

* Butlletí de les instal·lacions elèctriques. Resolució DGI 
i M. de 17-7-1-984. (DOGC 10-11-84) 

* Model del butlletí d'instal·lacions elèctriques. Resolució 
DGSQI, de 23-12-1.988. (DOGC 30-1-89) 

* Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del 
reglament electrotècnic de baixa tensió, relativa a 
instal·lacions d'enllumenat públic. (DOGC 5-6-89) 

* Control d'instal·lacions i d'empreses instal·ladores 
elèctriques per les Entitats d'Inspecció i Control de la 
Generalitat de Catalunya. Protocol de lDGSQI de 16-
11-1987.  

 
710.2.2 Procediment administratiu 
 

En aplicació del Decret 363/2.004, de 24 d’agost del 
Departament de Treball i Indústria, pel que es regula el 
procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió. Les instal·lacions d’enllumenat 
públic amb una potència superior a 5kW es classifiquen i 
defineixen com a tipus “k” de l’article 3. Les instal·lacions 
d’enllumenat estan definides a la ITC-BT-09 del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i a la guia Tècnica d’Aplicació 
(edició sept.04) 

 
Segons l'article 4rt les esmentades instal·lacions tipus a/ 

hauran de complir les normes tècniques que resultin aplicables per 
raons de seguretat, sanitat, ordenació dels consums energètics i 
normes específiques que en cada cas correspongui, cosa que 
justificaran abans d'entrar en funcionament mitjançant la 
presentació, al Serveis Territorials d'Indústria, de la pertinent 
comunicació acompanyada dels corresponents projectes i certificats 
de direcció i acabament de la instal·lació signats per un tècnic 
competent i visats, si s'escau, pel respectiu col·legi oficial 
professional. En consideració a la importància, finalitat o repetició 
de determinats supòsits, el Departament d'Indústria i Energia 
podrà regular procediments específics. 

Segons l’article 6, la posada en funcionament de les 
esmentades instal·lacions requereixen una inspecció prèvia per al 
seu funcionament. Aquesta inspecció cal ser realitzada per una 
entitat col·laboradora de l’Administració concessionària de la 
Generalitat de Catalunya. 

En aplicació de l'Ordre de 24 d’agost de 2.004 referent a 
les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya, 
les instal·lacions d'enllumenat públic del present projecte es 
classifiquen segons l'article 3er com instal·lacions de classe k. Es 
refereixen a instal·lacions complexes o d'alt risc que necessiten 
documentació tècnica per a identificar-les i per justificar sense 
ambigüitats el compliment de la Reglamentació de seguretat 

vigent, així com de certificació de direcció i acabament d'obra que 
garanteixi la seva concordança amb la documentació tècnica 
indicada i l'adaptació a l'esmentada Reglamentació. 

Per a la realització i posada en servei de les noves 
instal·lacions d’enllumenat amb potència superior a 5kW cal 
presentar a les oficines que determini aquest Departament 
d'Indústria i Energia la carpeta de baixa tensió amb la 
documentació que s'indica a l'Annex 1 d'aquesta Ordre. És a dir: 
 
* Instància model I-O (solament si a l'expedient existeix 

alguna capeta-separata) 
* Impresos de característiques i carpeta B.T. 
* Projecte o Documentació tècnica, visats pel Col·legi 

Oficial 
* Croquis d'emplaçament de la instal·lació 
* Certificat de direcció i acabament d'obra 
* Butlletins d'instal·lació elèctrica 
* Fotocòpia DNI o DIF del titular 
* Fotocòpia autorització instal·lacions existents, quan es 

tracti d'ampliació 
* Contracte de manteniment 

 
710.2.3 Direcció de la instal·lació d'enllumenat públic 
 

La Direcció de la instal·lació de l'enllumenat públic serà 
la encarregada de certificar tècnicament els treballs realitzats els 
quals hauran d'estar en consonància amb el projecte elèctric que 
haurà de ésser redactat per un tècnic qualificat, i indirectament 
amb el projecte d'urbanització pel que fa al capítol de l'enllumenat 
públic. Aquesta Direcció serà contractada directament pel 
Contractista així com també la redacció i visat del projecte elèctric. 

 
710.2.4 Inspeccions  
 

Se seguirà la reglamentació vigent a la ITC-BT-05 del 
Reglament  Electrotècnic de Baixa Tensió i la ITC-EA 05 el 
Reglament d’eficiència energètica en les seves instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementaries. La instal·lació abans de la seva posada en 
funcionament haurà de ser inspeccionada per qualsevol de les 
Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat, la qual emetrà el 
corresponent informe de la instal·lació al Contractista i aquest a la 
Direcció de l'Obra de la urbanització i a la Direcció de l'Obra de la 
instal·lació d'enllumenat públic. 

 
710.2.5 Despeses de projecte, legalització i inspecció 

de les obres 
 

Totes les despeses que s'originin per a la redacció i visat 
del projecte elèctric, de la tramitació i legalització administrativa i 
de la inspecció de la instal·lació d'enllumenat públic, llevat que hi 
hagi un preu unitari a tal efecte, aniran a càrrec del Contractista,  

 
710.2.6 Recomanacions generals de la instal·lació segons RD 

1890/2008 Reglament d’eficiència energètica en les seves 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
Instruccions tècniques complementaries 

  
 

Artículo 1. Objeto 
 
1. El presente reglamento tiene por objeto establecer las 

condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que 
deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la 
finalidad de: 

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la 
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o 
contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 

2. No es objeto del presente reglamento establecer 
valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos 
tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la normativa 
que les sea de aplicación. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
1. Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de 

más de 1 kW de potencia instalada, incluidas en las instrucciones 
técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, siguientes: 

a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-
BT 09; 

b) Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31; 
c) Las de alumbrados festivos y navideños, 

contempladas en la ITC-BT 34. 
 
2. A los efectos de este reglamento, se consideran los 

siguientes tipos de alumbrado: 
a) Vial (Funcional y ambiental); 
b) Específico. 
c) Ornamental; 
d) Vigilancia y seguridad nocturna 
e) Señales y anuncios luminosos 
f) Festivo y navideño 
 
3. Este reglamento se aplicará: 
a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y 

ampliaciones. 
b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en 

vigor, cuando, mediante un estudio de eficiencia energética, la 
Administración Pública competente lo considere necesario. 

c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en 
vigor, que sean objeto de modificaciones de importancia y a 

sus ampliaciones, entendiendo por modificación de 
importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o 
luminarias instaladas. 

 
4. Se excluyen de la aplicación de este reglamento las 

instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, usos militares, 
regulación de tráfico, balizas, faros, señales marítimas, aeropuertos 
y otras instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a 
reglamentación específica. 
 

Artículo 3. Definiciones 
 
A los efectos de este reglamento se entenderá lo 

siguiente: 
 
1. Deslumbramiento perturbador: Deslumbramiento que 

perturba la visión de los objetos sin causar necesariamente una 
sensación desagradable. La medición de la pérdida de visibilidad 
producida por el deslumbramiento perturbador, ocasionado por las 
luminarias de la instalación de alumbrado público, se efectúa 

mediante el incremento de umbral de contraste. Su símbolo TI, 
carece de unidades y su expresión, en función de la luminancia de 
velo Lv y la luminancia media de la calzada Lm (entre 0,05 y 5 
cd/m2), es la siguiente: 

 

 
Donde: 
TI = Incremento de umbral correspondiente al 

deslumbramiento perturbador 
Lv = Luminancia de velo total en cd/m2. 
Lm = Luminancia media de la calzada en cd/m2. 
En el caso de niveles de luminancia media en la calzada 

superiores a 5 cd/m2, el incremento de umbral de contraste viene 
dado por: 

 
2. Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación 

entre el flujo luminoso emitido por la lámpara y la potencia 
consumida por ésta. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio). 

3. Flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente 
luminosa en forma de radiación visible y evaluada según su 
capacidad de producir sensación luminosa, teniendo en cuenta la 
variación de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Su 
símbolo es � y su unidad es el lumen (lm). 

 
4. Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria 

(FHSinst): También denominado ULORinst, se define como la 
proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el 
plano horizontal que pasa por el centro óptico de la luminaria 
respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma 
está montada en su posición de instalación. 

 
5. Iluminancia horizontal en un punto de una 

superficie: Cociente entre el flujo luminoso incidente sobre un 
elemento de la superficie que contiene el punto y el área de ese 
elemento. Su símbolo es E y la unidad el lux (lm/m2). 

La expresión de la iluminancia horizontal en un punto 
P, en función de la intensidad luminosa que incide en dicho punto, 
definida por las coordenadas (C, γ ) en la dirección del mismo, y de 
la altura h de montaje de la luminaria, es la siguiente: 

 

 
6. Iluminancia media horizontal: Valor medio de la 

iluminancia horizontal en la superficie considerada. Su símbolo es 
Em y se expresa en lux. 

7. Iluminancia mínima horizontal: Valor mínimo de la 
iluminancia horizontal en la superficie considerada. Su símbolo es 
Emín y se expresa en lux. 

8. Iluminancia vertical en un punto de una superficie: 
La iluminancia vertical en un punto P en función de la intensidad 
luminosa que incide en dicho punto y la altura h de montaje de la 
luminaria es la siguiente: 
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9. Índice de deslumbramiento GR : Es el índice que 

caracteriza el nivel de deslumbramiento (Glare Rating), mediante 
la formulación empírica reflejada en la norma CIE 112:94 según la 
siguiente expresión: 

 

Siendo: 
Lv = luminancia de velo debida a las (n) luminarias. 
Lve= luminancia de velo denominada equivalente, 

producida por el entorno. 
10. Intensidad luminosa: Es el flujo luminoso por 

unidad de ángulo sólido. Esta magnitud tiene característica 
direccional, su símbolo representativo es l y su unidad es la 
candela, cd = Im/sr (lumen/estereorradián). 

 
11. Luminancia de Velo: Es la luminancia uniforme 

equivalente resultante de la luz que incide sobre el ojo de un 
observador y que produce el velado de la imagen en la retina, 
disminuyendo de este modo la facultad que posee el ojo para 
apreciar los contrastes. Su símbolo es (Lv) y se expresa en cd/m2. 

La luminancia de velo se debe a la incidencia de la luz 
emitida por una luminaria sobre el ojo de un observador en el plano 
perpendicular a la línea de visión, dependiendo así mismo del 
ángulo comprendido entre el centro de la fuente deslumbrante y la 
línea de visión, así como del estado fisiológico del ojo del 
observador. La luminancia de velo Lv responde a la siguiente 
expresión: 

 
Siendo: 
K = Constante que depende fundamentalmente de la 

edad del observador y, aunque es variable, se adopta como valor 
medio 10 si los ángulos se expresan en grados, y 3 x 10-3 si se 
expresan en radianes. 

Eg = iluminancia en lux sobre la pupila, en un plano 
perpendicular a la dirección visual y tangente al ojo del 
observador. 

θ = Ángulo entre el centro de la fuente deslumbrante y 
la línea de visión, es decir, ángulo formado por la dirección visual 
del observador. 

Para el conjunto total de una instalación de alumbrado 
público habrá que tener en cuenta todas las luminancias de velo 
para cada luminaria, considerando además que la primera 
luminaria a tener en cuenta es la que forma 20° en ángulo de 
alzada con la horizontal, es decir: 

 
 

Siendo i = la primera luminaria cuyo ángulo de alzada 
con la horizontal es 20°, siendo válida la expresión para 1,5° < θ 
<30° 

12. Luminancia de velo equivalente Lve producida por 
el entorno: Se define considerando que la reflexión del entorno es 

totalmente difusa, se expresa en cd/m2, y se calcula como 


Siendo: 
r = Coeficiente de reflexión medio del área 
Ehm = Iluminancia horizontal media del área 

 
13. Luminancia en un punto de una superficie: Es la 

intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada por la 
misma superficie en la dirección del ojo del observador. Su símbolo 
es L y su unidad la candela entre metro cuadrado (cd/m2). 

La expresión de la luminancia en un punto P, en 
función de la intensidad luminosa que incide en dicho punto, de la 
altura h de montaje de la luminaria y de las características de 
reflexión del pavimento r (�, tg γ ), es la siguiente: 

 
14. Luminancia media de una superficie: Valor medio de 

la luminancia de la superficie considerada. Su símbolo es Lm y se 
expresa en cd/m2. 

15. Luz intrusa o molesta: Luz procedente de las 
instalaciones de alumbrado exterior que da lugar a incomodidad, 
distracción o reducción en la capacidad para detectar una 
información esencial y, por tanto, produce efectos potencialmente 
adversos en los residentes, ciudadanos que circulan y usuarios de 
sistemas de transportes. 

16. Relación Entorno: Relación entre la iluminancia 
media de la zona situada en el exterior de la calzada y la 
iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada, 
en ambos lados de los bordes de la misma. La relación entorno SR 
es la más pequeña de las dos relaciones entorno calculadas. La 
anchura de las dos zonas de cálculo para cada relación de entorno 
se tomará como 5 m o la mitad de la anchura de la calzada, si ésta 
es inferior a 10 m. 

17. Rendimiento de una Luminaria: Es la relación entre 
el flujo luminoso total procedente de la luminaria y el flujo 
luminoso emitido por la lámpara o lámparas instaladas en la 
luminaria. Su símbolo es η y carece de unidades. 

18. Resplandor Luminoso Nocturno: Luminosidad o 
brillo nocturno producido, entre otras causas, por la luz procedente 

de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por 
emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies 
iluminadas. 

19. Uniformidad global de luminancias: Relación entre 
la luminancia mínima y la media de la superficie de la calzada. Su 
símbolo es Uo y carece de unidades. 

20. Uniformidad longitudinal de luminancias: Relación 
entre la luminancia mínima y la máxima en el mismo eje 
longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando 
el valor menor de todos ellos. Su símbolo es Ul y carece de 
unidades. 

21. Uniformidad media de iluminancias: Relación entre 
la iluminancia mínima y la media de la superficie de la calzada. Su 
símbolo es Um y carece de unidades. 

22. Uniformidad General de Iluminancias: Relación 
entre la iluminancia mínima y la máxima de la superficie de la 
calzada. Su símbolo es Ug y carece de unidades. 
 

Artículo 4. Eficiencia energética 
 
Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada 

en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas deberán cumplir, 
al menos, con los requisitos siguientes: 

1º- Los niveles de iluminación de la instalación no 
superen lo establecido en la instrucción técnica complementaria 
ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización 
previa del órgano competente de la Administración Pública. 

2º- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos 
mínimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA-01. 
Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplan los 
requisitos de factor de utilización, pérdidas de los equipos, factor 
de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones técnicas 
complementarias correspondientes. 

3º - En donde se requiera, dispongan de un sistema de 
accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y como se 
define en la ITC-EA-04. 
 

Articulo 5. Calificación energética de las instalaciones 
 
Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán 

energéticamente en función de su índice de eficiencia energética, 
mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica 
en la ITC-EA-01. Dicha etiqueta se adjuntará en la 
documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones 
que se entreguen a los titulares, según lo especificado en el artículo 
10 del reglamento. 

 
Artículo 6. Resplandor luminoso nocturno, luz intrusa o 

molesta 
 

Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso 
nocturno y reducir la luz intrusa o molesta, las instalaciones de 
alumbrado exterior se ajustarán, particularmente, a los requisitos 
establecidos en la ITC-EA-03. 

 
Artículo 7. Niveles de iluminación 
 
Se cumplirán los niveles máximos de luminancia o 

iluminancia, y de uniformidad mínima permitida, en función de los 
diferentes tipos del alumbrado exterior, según lo dispuesto en la 
ITC-EA-02. 

 
Artículo 8. Régimen de funcionamiento 
 
1. Los sistemas de accionamiento garantizaran que las 

instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con 
precisión, cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 

2. Para obtener ahorro energético en casos tales como 
instalaciones de alumbrado ornamental, anuncios luminosos, 
espacios deportivos y áreas de trabajo exteriores, se establecerán los 
correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) 
de dichas instalaciones, para lo que se dispondrá de relojes 
astronómicos o sistemas equivalentes, capaces de ser programados 
por ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales. 

3. Las instalaciones de alumbrado exterior con excepción 
de túneles y pasos inferiores, estarán en funcionamiento como 
máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol y su 
salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 

4. Cuando se especifique, los alumbrados exteriores 
tendrán dos niveles de iluminación de forma que en aquellos casos 

del periodo nocturno en los que disminuya la actividad o 
características de utilización, se pase del régimen de nivel normal 
de iluminación a otro con nivel de iluminación reducido, 
manteniendo la uniformidad. 

5. Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los 
alumbrados ornamentales, estableciéndose condiciones especiales, 
en épocas tales como festividades y temporada alta de afluencia 
turística. 

6. Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado 
para los acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales, 
deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro energético con 
las necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados. 

7. Corresponde a las Administraciones Locales regular el 
tiempo de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado 
exterior que se encuentren en su ámbito territorial y que no sean de 
competencia estatal o autonómica. 

 
Articulo 9. Documentación de las instalaciones 
 
Con la finalidad de justificar el cumplimiento de las 

exigencias establecidas en este reglamento, toda instalación de 
alumbrado exterior deberá incluir la documentación, en forma de 
proyecto o memoria técnica de diseño, según se establece en la ITC-
EA-05. 

Artículo 10. Ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones 

 
Las instalaciones de alumbrado exterior están sometidas 

al procedimiento general de ejecución y puesta en servicio que 
determina el artículo 18 del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

La documentación de las instalaciones y el manual de 
instrucciones para el usuario, así como la revisión y, cuando 
proceda, la inspección inicial, deberán complementarse con lo 
dispuesto en el presente reglamento, en particular siguiendo lo 
indicado en la ITC EA-05. 

 
Artículo 11. Información a los titulares de la instalación 
 
Como anexo al certificado de instalación que se entregue 

al titular de la instalación, la empresa instaladora deberá 
confeccionar unas instrucciones para el correcto uso, así como para 
el mantenimiento de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 12 y con lo especificado en la ITC-EA-05. 

Asimismo, la empresa instaladora deberá aportar la 
etiqueta energética de la instalación según lo especificado en la 
ITC-EA-01. 

Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del 
proyecto, junto con la relación de receptores y lámparas. 

Cualquier modificación o ampliación requerirá la 
elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea 
necesario. 

 
Artículo 12. Mantenimiento de la eficiencia energética 

de las instalaciones 
 
1. Los titulares de las instalaciones deberán mantener en 

buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de 
acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las 
mismas para modificarlas. 

2. La gestión del mantenimiento de las instalaciones 
exigirá el establecimiento de un registro de las operaciones llevadas 
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a cabo, que se ajustará a lo dispuesto en la ITC-EA-06. 
3. Todas las instalaciones deberán disponer de un plan 

de mantenimiento que comprenderá fundamentalmente las 
reposiciones masivas de lámparas, las operaciones de limpieza de 
luminarias y los trabajos de inspección y mediciones eléctricas. La 
programación de los trabajos y su periodicidad, se ajustarán al 
factor de mantenimiento adoptado, según lo establecido en la 
ITCEA-06. 

4. Al objeto de disminuir los consumos de energía 
eléctrica en los alumbrados exteriores, el titular de la instalación 
llevará a cabo, como mínimo una vez al año, un análisis de los 
consumos anuales y de su evolución, para observar las desviaciones 
y corregir las causas que las han motivado durante el 
mantenimiento periódico de la instalación. 

5. En las instalaciones de alumbrado exterior será 
necesario disponer de un registro fiable de su componentes 
incluyendo las lámparas, luminarias, equipos auxiliares, 
dispositivos de regulación del nivel luminoso, sistemas de 
accionamiento y gestión centralizada, cuadros de alumbrado, etc. 

 
Artículo 13. Inspecciones y verificaciones 
 
Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, posee la Administración Pública competente para llevar 
a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que 
estime necesarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha 
Ley, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia 
energética establecidos en el presente Reglamento deberá ser 
comprobado en todos los casos mediante una verificación inicial 
previa a la puesta en servicio de la instalación, realizada por un 
instalador autorizado en baja tensión y, además, según la potencia 
instalada, mediante inspección inicial y verificaciones o 
inspecciones periódicas, llevadas a cabo de acuerdo con lo indicado 
en la ITC-EA 05. 

 
Artículo 14. Excepciones 
 
Cuando, por motivos de seguridad o interés público, y 

con carácter de excepcionalidad, no se puedan cumplir 
determinadas prescripciones de este reglamento, el titular de la 
instalación deberá presentar, ante el órgano competente de la 
Administración Pública, previamente al procedimiento 
contemplado en el artículo 10, una solicitud de excepción, 
exponiendo los motivos de la misma e indicando las medidas de 
eficiencia alternativa que se propongan. 

El citado órgano competente podrá denegar la solicitud, 
requerir la modificación de las medidas alternativas o conceder la 
excepción, siempre de manera expresa. 

 
Artículo 15. Normas de referencia 
 
1. Las instrucciones técnicas complementarias podrán 

establecer la aplicación de normas UNE u otras reconocidas 
internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar la 
adaptación al estado de la técnica en cada momento. 

2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición 
con respecto a las vigentes en el momento de la aprobación de este 
reglamento, o se editen modificaciones posteriores a las mismas, 
deberán ser objeto de actualización, mediante resolución del centro 
directivo competente en materia de seguridad industrial del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la que deberá 

hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilización de la 
nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual 
la utilización de la antigua edición de la norma dejará de serlo, a 
efectos reglamentarios. 

A falta de resolución expresa, se entenderá que también 
cumple las condiciones reglamentarias la edición de la norma 
posterior a la que figure en la ITC, siempre que la misma no 
modifique criterios básicos. 

 
Artículo 16. Infracciones y sanciones 
 
Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento 

se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 
710.3  Columnes 
 
710.3.1 Característiques de les columnes 
 

Les columnes que s'utilitzaran seran les que 
s'especifiquen en els plànols, i en els preus unitaris. 

 
710.3.2 Tipus de material i característiques 

constructives 
 

Compliran en tot moment la norma UNE-EN 40-
5:2003. 

Seran de xapa d'acer de qualitat mínima A-360 grau B, 
segons norma UNE-36-080-78, primera part. Tindran forma 
troncocònica i conicitat de 12 o 13 0/00 amb una tolerància de +- 
0,5 0/00 

Els fusts de les columnes o bàculs hauran d'estar 
construïts d'una sola peça o con de xapa d'acer, sense soldadures 
transversals per entremig al fust, i la seva superfície serà continua 
i exempta d'imperfeccions, taques, bultos o butllofes. 

En tots els casos els suports aniran proveïts de placa 
base que com a mínim serà del mateix tipus d'acer que el fust, 
posseirà un anell de reforç on se li embotiran  els cartabons de 
reforç soldats. La unió entre la placa base embotida i el fust serà 
telescòpica i soldada per als seus dos extrems mitjançant dos 
cordons de soldadura, un en la part inferior i l'altre en la part 
superior. La placa base disposarà de quatre forats troquelats. 

Les columnes o bàculs disposaran d'un casquet 
d'acoblament en punta, soldat al fust i determinat en cada cas pel 
tipus de lluminària a instal·lar. 

La portella anirà tota ella reforçada exteriorment 
mitjançant el soldat, en tot el seu perímetre, d'unes tires d'acer.  

Totes les soldadures seran al menys de qualitat 2, segons 
norma UNE-14-011-19.74, i tindran unes característiques 
mecàniques superiors a les del material base. 

En l'interior de les columnes, i en el seu extrem superior, 
s’instal·larà diametralment i soldat en la xapa del fust un rodó de 
dimensions idònies, proveït d'un cargol o sistema adequat de presa 
de terra, i de brides per a la subjecció dels conductors d'alimentació 
del punt de llum. 

En les immediacions de la portella s'hi soldarà la peça de 
subjecció de la presa de terra. 

 
710.3.3  Protecció de la superfície 
 

Amb l'objecte d'evitar la corrosió dels suports, tant 
interior com exterior, la protecció de tota la superfície es realitzarà 

mitjançant galvanitzat en calent, complint-se les especificacions 
tècniques dels recobriments galvanitzats establertes en el Reial 
Decret 2.531/1.985, de 18 de desembre, norma UNE-37501-71 i 
norma UNE- 72-404-84. El recobriment de galvanitzat tindrà un 
pes mínim de 550 a 600 gr/m2 de zenc, equivalent a un espessor 
mig de recobriment de 77 a 84 micres.  

El galvanitzat haurà de ser continu, uniforme i exempt 
d'imperfeccions, i haurà de tenir l'adherència suficient per a resistir 
la manipulació dels suports. 

 
710.3.4  Dimensionat 
   

El dimensionat de les columnes es realitzarà 
complimentant el que disposa el Reial Decret 2.642/1.985, de 18 
de desembre, Ordre Ministerial 11 de juliol de 1.986, norma UNE-
72-406-84/EN-40-6, norma MV-103-1.972, norma UNE-72-408-
84/EN-40-8. Les dimensions mínimes de les columnes s'ajustaran 
als quadres següents: 
 

On: E, és l'espessor de la xapa del fust; D, els diàmetre 
de la base; d, el diàmetre en punta; e, l'espessor de la xapa de la 
placa base; g, la dimensió de la placa base; f, la distància entre 
forats de la placa base; z, el nombre de cartabons; q, l'espessor del 
cartabó; m i o, les dimensions del cartabó; l i k, les magnituds dels 
forats de la placa base; i h, és l'alçada de la columna. 
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710.3.5  Toleràncies 

 
Les toleràncies admissibles en les dimensions bàsiques de 

les columnes, per a la rectitud, alçada nominal, volada, angle 
d'inclinació i secció, serà les establertes en la norma UNE-72-402-
80/EN 40-2. A aquest efectes, l'alçada nominal de les columnes 
amb un angle d'inclinació diferent de 0º, s'incrementarà amb una 
alçada addicional de increment d'alçada igual a 

_h =   r  cos   , considerant-se les toleràncies sobre l'alçada 

nominal incrementada. 
La tolerància admissible en el radi de les columnes, 

calculat a partir de la longitud de l'arc que forma la directriu de la 
columna, serà de +- 5 % respecte al valor nominal. 

Les toleràncies admissibles per a totes les dimensions de 
la placa base o d'assentament de les columnes seran de +- 5 % 
sobre el valor nominal, excepte en l'espessor de la placa, que serà de 
+- 10 %. 
 
710.3.6  Assaigs 
 

Les característiques químiques de l'acer s'acreditaran 
mitjançant l’anàlisi de la colada facilitat pel proveïdor, o 
mitjançant les anàlisis realitzats segons les normes UNE-36-400, 
7019, 7029 i 7349. 

La presa de mostres per a la determinació de les 
característiques mecàniques de l'acer s'obtindran d'acord amb la 
norma UNE-36-401, i les esmentades característiques es 
comprovaran mitjançant assaig de tracció segons la norma UNE-
36-401. 

Als efectes de contrastació i verificació de les columnes, 
així com la garantia de qualitat i seguretat, podrà exigir-se 
certificat d'homologació de soldadures extés pel Centre Nacional 
d'Investigacions Metal·lúrgiques (CENIM), així com la pertinent 
i reglamentària qualificació dels soldadors. 

En relació a la verificació de les columnes mitjançant 
assaigs respecte als càlculs de resistència de materials, es complirà 
allò que disposa la norma UNE-72-408-84 / EN 40-8. 

El galvanitzat de les columnes haurà d'estar homologat 
o amb certificat de conformitat expedit per la Comissió de 
Vigilància i Certificació del Ministeri d'Indústria i Energia. 
S'assajarà l'espessor mig del galvanitzat bé pel mètode gravimètric 
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o bé pel mètode magnètic, de conformitat amb el que estableix el 
Reial Decret 2.531/1.985, de 18 de desembre. 

 
710.3.7 Condicions tècniques particulars 
 

Columnes troncocòniques de secció circular model 
Ajuntament de Barcelona o equivalent de xapa d’acer al carboni 
EN 10025-S235 JR galvanitzat en calent 70 micres segons norma 
UNE EN ISO 1461, de 8 m d'alçada i amb un diàmetre superior 
de 60mm amb coronament sense platina, galvanitzat en calent, 
conformat en fred i soldat longitudinalment, l’espessor mínim de la 
xapa serà de 3mm. Per instal·lar 1 llumenera. La porta de registre 
serà enrasada. Amb 4 cartel·les, placa base de 400x400mm i 
cinturó de reforç d’espessor 8mm. Inclou acoblament per als 
llumeneres amb el mateix tractament que la columna (veure plànols 
de detalls materials). Homologada EN-40-5. Amb marcatge 
CE.Inclou instal·lació i cablejat interior.  
 La resta de característiques exigibles dels bàculs hauran 
de complir les especificacions dels plànols i com a mínim les del 
present article. 

 

 
710.4  Fonaments 
 
710.4.1  Càlcul  
 

Les càrregues a tenir en compte en el càlcul seran les 
establertes en el càlcul dels suports. 

El procés de càlcul a seguir serà l'establert en l'article 
58.7 de la Instrucció EHE, tenint en compte en primer terme la 
comprovació al bolcament, per la qual cosa el moments 
estabilitzadors de les forces exteriors respecte al punt de bolcament 
hauran de superar els moments de bolcament, comprovant-se en un 
segon terme la seguretat al bolcament. 

Posteriorment s'haurà de verificar la distribució de 
tensió del terreny, tenint en compte el tipus de sòl i la rigidesa dels 
fonaments, de manera que no s'ultrapassi la tensió admissible del 
terreny i la rigidesa del fonament. 

En el dimensionat dels perns d'ancoratge, es comprovarà 
que les traccions sobre els perns no provoquen tensions que superen 
la resistència de càlcul per a l'adherència fixada d'acord amb allò 
que disposa la instrucció “Instrucción de hormigón estructural, 
EHE”. 

 
710.4.2  Dimensionat 
 

Per als fonaments dels punts de llum, en tots els casos  
s'utilitzarà el formigó de resistència característica HM-20, 
determinant-se les dimensions A i B del costat de formigó en 
funció de l'alçada del punt de llum i de conformitat amb el següent 
quadre: 
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Dimensions en metres 

 
En el cas de suports que sustentin més de dues 

lluminàries, que tinguin una alçada superior a 14 metres, o que 
s'implantin en terrenys de baixa resistència, hauran de realitzar-se 
el càlcul del fonament i la seva implantació requerirà autorització 
expressa del Director de l'Obra. 

Pera als fonaments dels punts de llum que s'utilitzaran 
quatre perns d'ancoratge que seran de ferro F-111 segons norma 
UNE-36.011-75, doblegats en forma d’ham i galvanitzats, amb 
roscat mètric en la part superior realitzat amb eines de tallat i no 
per extrusió del material, i que portaran doble encerclat amb rodó 
de 8 mm de diàmetre soldat als quatre perns. 

 
710.4.3  Execució 
 

Finalitzada l'excavació s'executarà el fonament, situant 
prèviament i de forma correcta la plantilla amb els quatre perns 
amb doble encerclat perfectament anivellats i fixes. Se situaran, 
tanmateix, correctament i amb la curvatura idònia el tub de plàstic 
corrugat, els diàmetre del qual serà de dimensions convenients, com 
a mínim de 10 cm, per a que passin folgadament els conductes. 
L'abocada i altres operacions de formigonat es realitzaran de 
manera tal que no es variï o modifiqui, de cap manera, la posició 
dels perns i del tub de plàstic corrugat. 

Passat el temps necessari per a la presa del formigó del 
fonament, es procedirà a instal·lar les femelles inferiors en els 
perns, que s'anivellaran, i posteriorment les volanderes inferiors. 
Una vegada realitzades aquestes operacions, s'hissarà la columna 
de manera que la base es recolzi sobre les volanderes, travessant 
folgadament els perns els forat de la placa base. 

Posteriorment s’instal·laran les volanderes superiors i 
les femelles superiors de subjecció, procedint-se, en el seu cas, a 
l'anivellació de la columna manipulant les femelles inferiors. Una 
vegada efectuada correctament l'anivellació, s'apretaran 
convenientment les femelles superiors, fixant definitivament ela 
columna, podent-se instal·lar, si cal, contrafemelles. 

Totes les femelles i volanderes seran iguals.  
Una vegada acabada la fixació de la columna, s'omplirà 

convenientment amb formigó HM-20 d'àrid fí l'espai comprés entre 
la cara superior del dau de formigó i la placa base de la columna. 

En els fonaments de zones de vorera on es conegui la 
cota final del paviment de la vorera la part superior dels perns es 
cobrirà amb l'esmentada cota final de pavimentació. En les zones 
de parterres, la cara superior del dau de fonament de la columna, i 
de la troneta de derivació (en el cas que n'hi hagi), quedaran com a 
mínim a 13 cm sobre el nivell de la terra del parterre. Se li donarà 
un pendent d'un 10 a un 15 % cap  a l'exterior a la capa de morter  
que cobreix els perns i la placa base  de manera que escupi l'aigua 
de pluja o de reg.  

 
710.4.4 Perns 
  

Per als fonaments de les columnes s'utilitzaran quatre 
perns d'acer F-111, galvanitzats, les dimensions dels quals són les 
següents: 

Les dimensions mínimes dels perns es determinen en 
funció de l'alçada, h, de la columna o bàcul i s'ajustaran al quadre 
que s'inclou a continuació, on: 

 

 
a   = Longitud del pern 

Ø  = Diàmetre del pern  

R  = Longitud del pern amb roscat mètric 

c   = Distància des de la part inferior del pern a l’encerclat 
inferior 

b   = Distància de l’encerclat inferior al superior 

 

PERNS   

 

 

h 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

14 

 

a 

 

500 

 

500 

 

500 

 

700 

 

700 

 

700 

 

900 

 

900 

 

900 

 

1000 

 

Ø 

 

18 

 

18 

 

18 

 

24 

 

24 

 

24 

 

27 

 

27 

 

27 

 

33 

 

R 

 

100 

 

100 

 

100 

 

110 

 

110 

 

110 

 

130 

 

130 

 

130 

 

150 

 

b 

 

250 

 

250 

 

250 

 

350 

 

350 

 

350 

 

450 

 

450 

 

450 

 

450 

 

c 

 

100 

 

100 

 

100 

 

150 

 

150 

 

150 

 

200 

 

200 

 

200 

 

250 

 
Dimensions en metres 

 

710.4.5 Femelles 

 
Les dimensions mínimes de les femelles mètriques 

zincades o cadmiades s'estableixen en funció de l'alçada, h, de la 
columna i s'ajustaran al quadre que s'inclou a continuació, de 
conformitat amb la nomenclatura de la figura següent, on: 

 

t   = Distància entre les cares de la femella mètrica 

t1  = Alçada de la femella mètrica 

 

 
 

 

FAMELLES MÈTRIQUES 

 

 

h 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

14 

 

t 

 

27 

 

27 

 

27 

 

36 

 

36 

 

36 

 

40 

 

40 

 

40 

 

50 

 

t1 

 

15 

 

15 

 

15 

 

18,5 

 

18,5 

 

18,5 

 

21,5 

 

21,5 

 

21,5 

 

25 

Dimensions en mil·límetres 

 
710.4.6 Volanderes 

  
Les dimensions mínimes de les volanderes, que seran 

quadrades, d'acer i galvanitzades, s'estableixen en funció de 
l'alçada, h, de la columna i s'ajustaran al quadre que s'inclou a 
continuació, de conformitat amb la nomenclatura de la figura 
adjunta, on: 

 

 
 

 

A1  = Costat de la volandera 

a1   = Espessor de la volandera 

Ø   = Diàmetre del forat de la volandera 

 
 

h 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

14 

 
A1 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
60 

 
60 

 
60 

 
70 

 
a1 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 
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1 18,5 18,5 18,5 24,5 24,5 24,5 27,5 27,5 27,5 33,5 

 
En el cas de columnes d’alçada superior a 14 metres, o 

que sustentin més de dos lluminàries amb independència de 
l'alçada,  les dimensions es fixaran en cada cas concret realitzant 
els càlculs pertinents, requerint per a la seva implantació 
l'autorització del Director de l'Obra. 

 
710.4.7  Assaigs 

 
El control dels materials i de l'execució dels fonaments, 

així com els assaigs a realitzar, s'ajustarà  a allò que disposa la 
Instrucció EH-91, per a l projecte i l'execució d'obres de formigó en 
massa i armat. 

Les característiques mecàniques dels perns, femelles i 
volanderes es comprovaran mitjançant assaigs de tracció, 
verificant el límit elàstic i l'allargament, segons norma UNE-36-
401, prèvia presa de mostres d’acord amb la norma UNE-36-401.  

 
710.4.8 Condicions tècniques particulars 
 
  
 Els fonaments per a la columna de 8 metres d’alçada 
estaran constituïts per dau de formigó HM-20 de dimensions 
mínimes 80 x 80 x 100 cm. 
 
 La resta de característiques exigibles per als fonaments 
hauran de complir les especificacions dels plànols i com a mínim les 
del present article. 

 
710.5 Xarxes elèctriques 
 
710.5.1 Previsió de càrregues 

 
En la previsió de càrregues en les instal·lacions 

d'enllumenat públic es complimentarà el que estableix la Instrucció 
ITC-BT 09. 

Tenint en compte que els punts de llum són làmpades de 
descàrrega amb el seu corresponent equip auxiliar compost per la 
reactància, condensador i, en el seu cas, arrencador, el que pot 
donar lloc a corrents harmòniques, fonamentalment tercer i cinquè 
harmònic, la càrrega per punt de llum serà la nominal de la 
làmpada multiplicada per 1,8. 

 
710.5.2 Càlcul elèctrics 
 

Els càlculs elèctrics, en allò que respecta a l'escomesa del 
centre de comandament i mesura de la instal·lació d'enllumenat 
públic, càlcul de les proteccions generals i línies d'alimentació dels 
punts de llum, s'ajustaran a les bases de càlcul establertes en els 
instruccions ITC-BT-10 a ITC-BT 17. 

Respecte a sistemes de protecció en les instal·lacions 
d'enllumenat públic, s'estarà al que disposen les instruccions ITC-
BT 09 i ITC-BT 17, així com al que estableix el full d'interpretació 
nº 11, de 9 de juny de 1.975, del Ministeri d'Indústria i Energia. 

Els càlculs de seccions es realitzaran tenint en compte el 
que disposa la Instrucció  ITC-BT 19 i en les normes tècniques de 
l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, sent la màxima caiguda 
de tensió admissible d'un 3 % de la tensió nominal. 

El càlcul elèctric de les seccions de la xarxa 
d'alimentació dels punts de llum des del centre de comandament i 

mesura es realitzarà projectant circuits oberts, amb el criteri de 
reduir la seva longitud i equilibrar, en el que es pugui, les càrregues 
dels ramals amb la finalitat d'unificar seccions. 

La fórmula a utilitzar per al càlcul de la pèrdua de 
tensió serà la següent, on: 

 

S  =   
W L

K V
  

 
    = Caiguda de tensió, en volts 

L    = Longitud del circuit, en metres 

I     = Intensitat de corrent, en amperis 

cos _  = Factor de potència 

K    = Conductibilitat del coure (56) 

S     = Secció del conductor, en mm2 

 
Donat que la potència del circuit és:  

 

W =   3 V I  _cos  

 
s'obté finalment: 

 

 =   
3  L I  _

K S

cos
 

 
Mitjançant aquesta última expressió s'especificaran els 

càlculs elèctrics mitjançant estadillos en els quals consten: el 
ramal, la potència, la longitud de secció adoptada, caiguda de 
tensió i el tant per cent de caiguda de tensió, junt un esquema de 
cadascun dels circuits. 

Realitzats els càlculs per caiguda de tensió, es 
comprovarà per densitat de corrent com a mínim l'escomesa al 
centre de transformació del quadre de comandament i mesura, i 
aquells circuits o ramals de la xarxa d'alimentació dels punts de 
llum que es prevegi que poden anar sobrecarregats. 

 

I =   
W

3 V  _  ( 1 -    ) cos 
 

 
La intensitat de corrent serà: 

 
 Desequilibri de fases, de valor  0,1 

 
Es comprovaran les intensitats màximes admissibles en 

els conductors d'acord amb el que disposa la MI BT-017. 

 
710.5.3 Conductors 

 
Els conductors seran de coure recuit per a aplicacions 

elèctriques segons norma UNE-21-123, amb formació de filferro  
corresponent a la classe 2 segons especificacions de la norma 
UNE-21-022. 

Els conductors seran de coure del tipus RV-0,6/1KV i 
les seves característiques seran les especificades en el següent 
quadre: 

 

     

Secció 

 (mm2) 

Diàm ext 

(mm) 

Pes  

(Kg/m) 

Càrrega 

admis. 

A l'aire 

(A) 

Càrrega 

admis. 

Enterrat 

 (A) 

 

2,5 

 

6,8 

 

76 

 

26 

 

21 

 

4 

 

7,2 

 

94 

 

35 

 

28 

 

6 

 

8 

 

125 

 

46 

 

37 

 

10 

 

8,8 

 

165 

 

64 

 

51 

 

16 

 

9,7 

 

225 

 

86 

 

69 

 

25 

 

11,3 

 

330 

 

120 

 

96 

 

35 

 

12,4 

 

425 

 

145 

 

116 

 

50 

 

13,9 

 

555 

 

180 

 

144 

 

70 

 

15,6 

 

760 

 

230 

 

184 

 

95 

 

17,4 

 

1.020 

 

285 

 

228 

 

120 

 

19 

 

1.250 

 

335 

 

268 

 

150 

 

20,8 

 

1.550 

 

385 

 

308 

 

185 

 

22,9 

 

1.910 

 

450 

 

360 

 

240 

 

25,4 

 

2.420 

 

535 

 

428 

 
En les bobines del conductor haurà de figurar el seu 

tipus, la secció i el nom del fabricant, no admetent-se conductors 
que presentin desperfectes superficials, o que no vagin en bobines 
d'origen. 

Podran realitzar-se assaigs de tensió, aïllament, de 
propagació de la flama, verificacions dimensionals, mesura de la 
resistència elèctrica i control de continuïtat, així com els següents 
assaigs per aïllaments i cobertes: determinació de les propietats 
mecàniques, assaig de pèrdua de massa, pressió, plegament, 
allargament, xoc a baixa temperatura i resistència a la fisuració.  

 
710.5.4 Xarxes subterrànies 

 
710.5.4.1 Condicions generals dels conductors 

 
En les xarxes subterrànies els conductors seran de coure 

del tipus RV-0,6/1 KV, segons denominació norma UNE, i seran 
unipolars, constituïts per tres conductors independents o fases 
iguals, i tanmateix independent i d'idèntica secció per al conductor 
neutre, a causa de les tensions de pic, sobreintensitats en 
l'arrancada i harmònics que es presenten en el cas de làmpades de 
descàrrega, tot això conformement amb el que estableix l'epígraf 1-
6 de les Instruccions ITC-BT 09, així com les  guies tècniques 
d’aplicació del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

Les seccions del conductor a instal·lar seran les 
resultants dels càlculs elèctrics realitzats, d'acord amb la 
Instrucció ITC-BT 09, la secció mínima del conductor en la xarxa 
subterrània serà de 6 mm2. En previsió de possibles ampliacions en 
les instal·lacions d'enllumenat públic, es considera recomanable 
sobredimensionar les seccions dels conductors de les escomeses dels 
centres de transformació als centres de comandament i mesura. 

En la instal·lació elèctrica interior de les columnes, la 
secció mínima dels conductors d'alimentació de les lluminàries serà 
de 2,5 mm2, i no s'hi faran cap tipus d'empalmament dels 
esmentats conductors dins de la columna. Els conductors 
d'alimentació als punts de llum que van per l’interior de les 
columnes hauran de ser suportats mecànicament en la part superior 
de la columna, i no s'admetrà que pengin directament del 
portalàmpades, ni que els conductors suportin esforços de tracció. 

L'estesa dels conductors es farà amb molta cura, evitant 
la formació de cocons i torcedisses, així com les fregades 
perjudicials i les traccions exagerades, no donant-se als conductors 
curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. En les 
tronetes de creuament, donada la seva profunditat, i en aquells 
casos en els que previsiblement els conductors puguin sofrir 
tensions excessives o fregades que danyin la seva coberta, es 
disposarà de rodets per a estendre i tirar el conductor 
adequadament. 

En els circuits elèctrics, i per a protecció dels conductors, 
s’instal·laran fusibles calibrats en cadascun dels canvis de secció, 
situats en línia recta de menor secció dins de la troneta on es 
produeixi l'esmentat canvi, en una caixa de PVC amb estanquitat 
adequada i aïllament suficient per a suportar 2,5 vegades la secció 
de servei, així com la  humitat i fins i tot la condensació, sent les 
seves dimensions adequades. 

D'acord amb la Instrucció ITC-BT 09, cadascun dels 
punts de llum estarà dotat de dispositius de protecció contra 
tallcircuits, per la qual cosa dins de la columna s’instal·larà una 
caixa de característiques tècniques idèntiques a les assenyalades en 
el paràgraf anterior i de dimensions adequades, dotades de fitxes 
de connexió i fusibles calibrats que compliran la norma UNE-20-
520. 

En el cas que es prevegi enllumenat reduït sense sistemes 
de reactàncies de doble nivell o similar, s’instal·larà doble circuit 
d'alimentació dels punts de llum, amb la finalitat de permetre 
aproximadament l'apagada  del 50 % dels punts de llum a mitjanit.  

 

 
710.5.4.2 Condicions tècniques particulars dels 

conductors subterranis  
 

Per a les línies elèctriques de l'enllumenat públic 
s'utilitzaran línies elèctriques armades del tipus Retenax Flam F 
(Prysmian, o equivalent) de 0,6/1 KV de coure, amb l'aïllament 
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dels conductors amb polietilè reticulat (XLPE) i amb coberta de 
PVC i segons norma UNE 21.123-2 i designació genèrica RV-K 
0,6/1kV .  

 
La resta de característiques exigibles dels conductors 

elèctrics hauran de complir les especificacions del present article. 

 
710.5.4.3 Empalmaments i derivacions 
 

Els empalmaments i derivacions a punt de llum 
s’efectuaran en l'interior de les columnes. L'elecció de fases es farà 
de forma alternativa, de manera que s'equilibri la càrrega. 

 
Els empalmaments i derivacions es realitzaran a pressió 

amb molta cura, de manera  que tant mecànicament com 
elèctricament responguin a iguals condicions de seguretat que la 
resta de la línia. Al preparar les diferents benes es deixarà l'aïllant 
precís en cada cas i la part del conductor que no tingui aïllant 
estarà net, no havent-hi qualsevol matèria que impedeixi el seu bon 
contacte. 

En tot s'estarà al que disposen les Instruccions ITC-BT 
07 i 09, així com amb el full d'interpretació núm. 17 del Ministeri 
d'Indústria i Energia.  

 
710.5.4.4 Línies i presa de terra 
 

La presa a terra de les columnes dels punts de llum es 
realitzarà connectant individualment cada columna, mitjançant el 
conductor de coure amb aïllament reglamentari de 35 mm2 de 
secció, subjecte a l'extrem superior de la columna amb una línia 
d'enllaç a terra de conductor de coure amb aïllament reglamentari, 
de seccions conformes amb el vigent Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i instruccions ITC-BT 09 i ITC-BT 18, amb una 
secció mínima de 35 mm2. S’instal·larà una o més plaques de terra, 
clavades al terra a cada columna, o les necessàries per aconseguir la 
resistència adequada. 

La línia d'enllaç a terra formant un bucle, així com 
també el conductor de terra de la columna de 35 mm2 de secció, se 
subjectarà a l'extrem superior de la placa, mitjançant una grapa 
doble de pas de llautó estampat. 

A l'objecte de garantir la total continuïtat de la línia 
d'enllaç a terra, quan s'acabi la bobina del conductor de coure 
d'aïllament reglamentari, en la columna corresponent, s’efectuarà 
una soldadura de plata o sistema adequat que garanteixi 
plenament la continuïtat elèctrica i mecànica de la línia d'enllaç a 
terra, sense que en cap cas al conductor se'l sotmeti a tensions 
mecàniques, formant un bucle. 

La presa de terra de punts de llum implantats en passos 
inferiors s'efectuarà mitjançant circuit de terra, en els extrems del 
qual es col·locaran sengles plaques  La presa de terra dels centres 
de comandament s’efectuarà mitjançant placa o plaques clavades 
en una troneta situada en el lloc adient i pròxima al centre de 
comandament. En qualsevol cas la resistència de pas no serà 
superior a 10 ohms. Les plaques de presa de terra complimentaran 
el que exigeix el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Complementàries. 

En totes les instal·lacions d’enllumenat s'haurà de 
complir la Instrucció interpretativa de la MI BT-009, Resolució de 
17 de maig de 1.989 de la Direcció General de Qualitat Industrial, 
de la Generalitat de Catalunya, en conseqüència:   

a/  Totes les columnes , els suports i els elements que 
puguin fer massa, accessibles a persones no autoritzades, seran 

units a una presa de terra, si són metàl·lics. La presa de terra 
haurà de complir els requisits que preveu la MI BT-039 de manera 
que la resistència a terra de les masses accessibles mesurada en 
qualsevol punt d'aquelles no sigui superior a 50 ohms. 

b/ Els circuits de connexió de les instal·lacions 
d'enllumenat a la xarxa de distribució estaran protegits mitjançant 
un interruptor diferencial de 300 mA. Excepcionalment, si el 
Director de l'Obra pot garantir que, en les condicions més 
desfavorables, la resistència a terra abans esmentada no superarà 
els 10 ohms, es podrà utilitzar un interruptor diferencial de 500 
mA en lloc de l'abans esmentat. 

c/ Tots els elements de la instal·lació 
d'enllumenat públic hauran de complir, a més de la instrucció ITC-
BT 09, les normes de la Instrucció ITC-BT 30, relatives a llocs 
mullats, que els siguin d'aplicació. 

 
710.5.4.5 Condicions tècniques particulars línies i presa 

de terra 
 
 El conductor de presa de terra serà de coure nu de 35 
mm2 i/o conductor de coure de 16 mm2 color groc-verd de tensió 
assignada 450/750 V amb coberta de policlorur de vinil. 
 La presa de terra serà mitjançant placa de cinc-cents 
cinquanta per cinc-cents cinquanta (550 x 550 mm) mil·límetres i 
d’espessor tres (3 mm) mil·límetres amb les seves corresponents sals 
inorgàniques. 

La resta de característiques exigibles de les línies i 
elements de presa de terra  hauran de complir les especificacions del 
present article. 
 

 
710.5.5 Xarxes aèries 
 
710.5.5.1 Condicions tècniques particulars conductors 
 

Per a les línies elèctriques aèries de l'enllumenat públic 
s'utilitzaran línies elèctriques del tipus Polirret (Prysmian, o 
equivalent) tipus RZ trenada amb neutre fiador de 0,6/1 KV de 
coure, segons norma UNE 21.030. 

 
710.6 Quadre de comandament i mesura 
 
710.6.1 Previsió de centres de comandament i mesura 

 
Es preveurà el nombre de centres de comandament que es 

considerin necessaris, de manera que el seu cost i dels circuits 
elèctrics d'alimentació dels punts de llum, considerant les seccions 
dels conductors, sigui mínim. 

El nombre de sortides per centre de comandament serà 
idèntic al de circuits que s'hi alimenten, preveient, en el seu cas, 
doble circuit d'alimentació dels punts de llum, amb la finalitat de 
permetre aproximadament l'apagada del 50 % dels punts de llum 
de la instal·lació d'enllumenat públic a mitjanit. Els criteris a 
utilitzar en l'apagada dels punts de llum hauran de tenir en 
compte la conservació de l'encesa total en les cruïlles importants i 
en les embocadures dels vials d'accés, evitant apagar dos punts de 
llum consecutius. 

També podrà preveure's la reducció de l'enllumenat 
públic, a efectes d'estalvi energètic, amb un únic circuit 
d'alimentació dels punts de llum, instal·lant en l'equip auxiliar de 
la lluminària reactàncies de dos nivells de potència, o altre sistema 
idoni de reducció de flux. 

Tots els centres de comandament a utilitzar o en servei 
en un àrea de la ciutat podran unir-se elèctricament entre si, 
mitjançant un circuit de connexió, amb l'objecte que l'encesa i 
l'apagada de la instal·lació d'enllumenat públic de l'àrea s'efectuï 
sincrònicament. 

A l'objecte d'establir el nombre de centres de 
comandament i mesura necessaris, i a títol de recomanació, es 
considera que la potència màxima a alimentar per a cada centre 
oscil·la aproximadament entre 50 i 70 Kw. 

 
710.6.2 Aparellatge i equip de mesura 
 

La connexió del centre de transformació de l'empresa 
distribuïdora d'energia elèctric al quadre de comandament es 
realitzarà en barres o punt que indiqui l'esmentada empresa, 
mitjançant fusibles d'alt poder de ruptura i un desconnectador en 
càrrega amb els seus corresponents tallcircuits. Els conductors de 
l'escomesa al centre de comandament, situat en les proximitats del 
centre de transformació, hauran de ser capaces d'atendre les 
demandes requerides. 

Els sistemes de protecció en les instal·lacions 
d'enllumenat públic s'ajustaran al que disposa la Instrucció ITC-
BT 09 i 17. 

L'equip de mesura necessari s’instal·larà en centre de 
comandament seguint les directrius de l'empresa distribuïdora 
d'energia elèctrica. A continuació de l'equip de mesura s’instal·larà 
un interruptor magnetotèrmic tetrapolar (ICP). 

L'accionament dels centres de comandament serà 
automàtic, inclosa, en el seu cas, l'enllumenat reduït, tenint, 
tanmateix, la possibilitat de ser manual. El programa serà d'encesa 
total i apagada total. 

A tal efecte, l'armari anirà provis de cèl·lula 
fotoelèctrica i rellotge amb correcció astronòmica de doble esfera 
muntats en paral·lel, actuant aquest retardat respecte a la cèl·lula 
per al cas d'avaria, i del següent aparellatge: 

 
* Commutadors 
* Contactors d'accionament electromagnètic 
* Relés auxiliars 
* Interruptor tetrapolar magnetotèrmic 
* Interruptors automàtics 
* Termostats  
* Punt de llum.    
* Resistència elèctrica o sistema de calefacció. 
* Fusibles de protecció.  
* IGA 

 
El rellotge haurà de tenir, a més, una autonomia mínima 

de funcionament de 24 hores, en previsió de tallades d'energia. 

 
710.6.3 Armaris 
 

Els armaris podran ser metàl·lics, prefabricats de 
formigó  i de poliester amb fira de vidre. 

Els armaris metàl·lics seran del tipus intempèrie, 
constituïts per bastidors de perfil metàl·lic, tancats per panells de 
xapa d'acer de 2,5 mm d'espessor mínim, galvanitzats mitjançant 
immersió en bany de zenc fos, amb espessor mínim de la capa de 
recobriment de 600 g/m2. Els armaris de poliester amb fibra de 
vidre seran de doble aïllament i parets de 3 mm d'espessor, amb 
portes amb tres punts de tancament i tauladet. 

Compliran les condicions de protecció IK-10, 

especificades en les normes UNE-EN 50.102 i tindran les mesures 
suficients per allotjar tots els elements necessaris de manera 
reglamentària i la seva estanquitat mínima serà IP-55 segons 
norma UNE-20.324-78. 

 
710.6.4 Obra civil dels centres de comandament i mesura 
 

El fonament dels centres de comandament serà de 
formigó de resistència característica H-250, preveient una fixació 
adequada de manera que quedi garantida la seva estabilitat, tenint 
en compte les canalitzacions i perns d'ancoratge adients, 
accessoris, això com, el seu cas, una troneta de dimensions 
adequades per a clavar les piques de presa de terra. En cada cas, 
d'acord amb les instruccions de l'empresa distribuïdora de la 
'energia elèctric, s'escollirà l'emplaçament adient del centre de 
comandament, característiques de la seva implantació i tipus 
concret a instal·lar, podent-se adoptar un sòcol de ferro fos en 
substitució del de formigó, la qual cosa es considera recomanable, 
fixant-se la seva ubicació. 

 
710.6.5 Normalització de centres de comandament i mesura 
 

Per a la determinació de l'aparellatge i dels diferents 
elements que constitueixen la protecció de mesura i maniobra dels 
centres  de comandament de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
s'han tingut en compte les següents disposicions i normes: 
Reglament Electrotènic per a baixa tensió aprovat per Reial 
Decret 842/2002, de 2 d’agost, Instruccions Complementàries, 
aprovades per Ordre de 31 d'octubre de 1.973, fulls d'interpretació 
del Ministeri d'Indústria i Energia, norma sobre disminució del 
consum d'energia elèctrica en les instal·lacions d'enllumenat públic 
(Ordre Circular 248/74 D i E, de novembre de 1.974), Reglament 
sobre escomeses elèctriques de 15 d'octubre de 1.982, Ordre de 14 
d'octubre de 1.983 sobre noves tarifes elèctriques, Ordre d'1 d'agost 
de 1.984 sobre l'aplicació de les tarifes elèctriques  als 
Ajuntaments, i altres disposicions concordants en la matèria, i 
finalment les normes tècniques de l'empresa distribuïdora d'energia 
elèctrica. 

D'acord amb els consums i tenint en compte la "Base de 
contractació en Kw" i de conformitat amb les normes de l'empresa 
distribuïdora  d'energia elèctrica, s'ha previst els comptadors 
d'energia o conjunt de mesura , els fusibles de seguretat, els fusibles 
en el centre de transformació (CT) o en la caixa general de protecció 
(CGP) i l'interruptor  per al control de potència (ICP) 

Tenint en compte que les tarifes elèctriques a aplicar als 
Ajuntaments per consum d'energia en les instal·lacions 
d’enllumenat públic, no resulta d'aplicació el terme de potència 
(Tp), i a l'objecte de reduir el nombre de centres de comandaments a 
normalitzar, s'ha adoptat la potència i l'interruptor per al control 
de potència (ICP) màxims, dins de la gamma corresponent a la 
mateixa empresa distribuïdora d'energia elèctrica i d'acord amb la 
següent selecció: 

 
 

 
Centre 

comand - 

Tipus 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Conjunt mesura- 

Ampers 
(comptador 

3x380/220) 

 
5 

 
15 

 
30 

 
30 

 
100/5 
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Interruptor 

control potència 
(ICP) - Ampers 

 
10 

 
25 

 
40 

 
63 

 
100 

 
Base de 

contractació- Kw 

 
6,6 

 
16,1 

 
26,5 

 
41,5 

 
66 

 
Fusibles de 

seguretat - 
Ampers 

 
32 

 
40 

 
63 

 
100 

 
100 

 
Fusibles de 

centre de 

transformació 
(CT) o caixa 

general de 

protecció (CGP) 
- Ampers 

 
50 

 
64 

 
100 

 
160 

 
250 

 

En conseqüència amb els elements de mesura i protecció 
referenciats en el quadre anterior i de conformitat amb el que 
s'estableix en la taula anterior de la Instrucció Complementària del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT 07, s'han 
calculat les seccions d'escomesa del centre de transformació al 
centre de comandament, això com les intensitat corresponents als 
commutadors, contactors, etc., especificant-se en el quadre següent 
la resta dels elements que integren el centre de comandament 
dimensionats d'acord amb l'interruptor de control de potència 
(ICP) a instal·lar. 

 
 

Centre de 
comandament - 

Tipus 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Secció escomesa 

- mm2 (coure- 
RV-0,6/1KV) 

 
10 

 
10 

 
16 

 
50 

 
50 

 
Commutadors 

IIII - Ampers 

 
Dos de 

16 

 
Dos de 

16 

 
Dos de 

32 

 
Dos de 

63 

 
Dos de 

125 

 
Contactors IIII- 

Ampers 

 
Dos de 

16 

 
Dos de 

16 

 
Dos de 

22 

 
Dos de 

37 

 
Dos de 

72 

 
Fusibles 

protecció línies 

d'alimentació - 

Ampers 

 
En funció de la càrrega dels circuits d'alimentació als 

punts de llum 

 
L'aparellatge es dimensionarà d'acord amb les càrregues 

elèctriques de cada circuit i de conformitat amb la reglamentació 
vigent. 

A efectes de normalització, s'adopta com a 
nomenclatura dels centres de comandament la següent: 

 

CM  -  x,y,z 

 

Sent:  

CM     =      Centre de comandament 

Primer dígit - x  =  Tipus de centre de comandament, en 
funció de la taula anterior especifica la 
capacitat de càrrega en Kw i en ampers 
dels components del centre de 
comandament. 

Segon dígit - y   = Número components de maniobra 
(Commutadors i contactors) 

Tercer dígit - z  = Nombre de conjunts de fusibles de 
protecció dels circuits d'alimentació als 
punts de llum (cada conjunt, tres 
tallacircuits fusibles) 

 
710.6.6 Característiques tècniques de l'aparellatge 
 

L'aparellatge dels centres de comandament i mesura 
comprèn  els sòcols tallacircuits i els fusibles de protecció, cofret, 
interruptor automàtic de control de potència, commutadors, 
contactors de maniobra, interruptor fotoelèctric i horari, 
comptadors, borns de connexió i petit material. 

 
710.6.6.1 Sòcols tallacircuits i fusibles de potència 
 

Els sòcols o bases tallacircuits tindran un calibre que 
serà 1,8 vegades la intensitat nominal a protegir, i el neutre 
disposarà de ganiveta seccionable. 

El poder de tall s'ajusta a la següent escala 

 
 

De 1 a 10 Ampers 
 

4.000 A tipus UTE 

 
De 4 a 16 Ampers 

 
4.000 A tipus UTE 

 
De 2 a 20 Ampers 

 
20.000 A tipus UTE 

 
De 20 a 32 Ampers 

 
20.000 A tipus UTE 

 
De 2 a 63 Ampers 

 
50.000 A tipus NEOZED 

 
Per a calibres superiors, el poder de tall serà superior o 

igual a 50.000 A. El poder de ruptura dels fusibles de protecció 
tipus ACR gI serà superior  a 100 KA. 

Els sòcols i el fusibles compliran la norma UNE-21-
103, NFC 63-2100, DIN- 43.620, CIE 269, VDE 0635 i 0660. 
La construcció del sòcol i el caputxó fusible s'ajustaran a la 
següent relació: 

 
 

Sòcol 
 

Cartutx 

 
AC-100 

 
"00" 

 
AC-160 

 
"0" 

 
AC-250 

 
"1" 

 
AC-400 

 
"2" 

 
AC-630 

 
"3" 

 
AC-1000 

 
"4" 

 
Es preveuran plaques separadores aïllants. 

 
710.6.6.2 Cofret 
 

Serà de material aïllant, robust i dotat de tapa 
transparent, estant previstes per a un interval de temperatures 
d'utilització entre -30 ºC i +120ºC, i sent el seu grau de protecció 
IP-659 segons norma UNE-20-324-78, rigidesa dielèctrica 
superior a 5.000 V i una resistència d'aïllament major de 5 Mohm. 
 
710.6.6.3 Interruptors automàtics de control de potència 

 
El poder de tall serà com a mínim de 5.000 A, tenint en 

compte un cos fi =0,3, i hauran d'estar garantits per una 
longevitat de 20.000 maniobres, amb freqüència màxima de 20 
maniobres/hora. L'interruptor de control de potència (ICP) serà 
tetrapolar.  

La resistència climàtica serà de 55º C màxima i de -25 º 
C mínima, i la seva resistència al xoc de 325 g en un període de 
durada de 20 ms. 

Els interruptors automàtics d'elevat calibre (superior a 
100 A) es construiran en caixa moldejable, comandament 
d'embragatge; els de petit calibre compliran la norma VDE-0106. 

En l'elecció dels interruptors automàtics de control de 
potència es tindran en compte els següents criteris: 
 
* Norma UNE-20317 per a ICP 
* Normes UNESA-20103 i NFC-63120 
* El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 

Instruccions Complementàries, per a calibrar el corrent 
d'ús del circuit. 

* El corrent de tallacircuit de la instal·lació per a 
determinar el poder de tall. 

 
710.6.6.4 Commutadors  
 

Els commutadors seran de classe D1 amb tensió nominal 
fins 600 V i compliran la norma UNE-21129 i VDE-0660. Seran 
de quatre pols commutant les tres fases i el neutre, amb 
accionament de tres posicions 1-0-2. 

 
710.6.6.5 Contactors de maniobres 
   

El calibre en la seva secció serà 1,8 vegades el de la 
intensitat nominal i els borns hauran d0anar numerats, amb una 
xifra els principals i amb dues xifres els auxiliars. Els contactors 
seran tetrapolars, seccionant les tres fases i el neutre. 

La categoria serà AC-1, podran funcionar en qualsevol 
posició de muntatge, els contactes seran amb superfície de plata i 
la seva intensitat nominal referida a 40 ºC. 

La bobina d'accionament tindrà uns marges de 0,8 a 1,1 
UN i compliran les normes CEI 158, VDE 0660, UTE NFC 
63031 i 63032, així com la norma IEC 158 1C. 

 
710.6.6.6 Interruptor fotoelèctric 
 

Serà de primera qualitat i estarà compost per una 
cèl·lula fotoconductora de sulfur de cadmi, amb una superfície 
mínima sensible a la llum de 1,8 cm2, i d'un element a instal·lar en 
el centre de comandament i mesura per a control de la il·luminació 
solar i accionament regulat d'un commutador magnètic  dels 
contactors de maniobra del centre. La cèl·lula serà totalment 
hermètica i la coberta exterior suportarà sens deteriorament a 
l'atac dels agents atmosfèrics. 
 
710.6.6.7 Interruptor horari 
 

Serà de primera qualitat i estarà dotat de corda elèctrica 
amb reserva per a 150 hores, mecanisme amb vibrador de quartz a 
220 V +10%-15%-45/65 Hz, amb programa diari mitjançant 
esfera. 

 
710.6.6.8 Comptadors 

 
S’instal·laran comptadors d'energia elèctrica d'activa i 

reactiva, trifàsics de quatre fils de 100 V a 380 V per a la 
intensitat requerida, instal·lant-se tanmateix, en el seu cas, 
transformadors d'intensitat per a equips de mesura. 

En tot cas els comptadors i transformadors d’intensitat 
seran normalitzats i s'ajustaran al que estableix l'empresa 
distribuïdora d'energia elèctrica, instal·lant-se aquells equips de 
mesura que precisin per a l'aplicació de la tarifa d'energia elèctrica 
més idònia per l'estalvi energètic. 
 
710.6.6.9 Bornes de connexió 
 

Seran de primera qualitat i tindran la secció suficient 
per als cables a contenir. La pressió s'aconseguirà mitjançant rosca 
i l'aïllament serà per a 1000 V, i seran de material resistent a la 
ruptura i a la temperatura. 

 
710.6.6.10 Petit material 
 

Comprèn els interruptors de rellotge i la cèl·lula 
fotoelèctrica, enllumenat del quadre, resistència elèctrica, 
termòstat, làmpada, pom  de maniobra, per a l'extracció i 
col·locació de cartutxos de fusibles, làmpada de 100 W, cablejat, 
terminals, cargoleria, fixes de connexió, candau de seguretat per al 
tancament del centre de comandament i mesura de tipus unificat, 
repàs de pintura, etc.  

Els interruptors seran d'execució estanca amb IP-55 i 
una intensitat nominal de 16 A, amb suport aïllant d'estalectita o 
porcellana. 

La resistència elèctrica serà blindada en funda de bronze 
o inoxidable, de 150 W per a dessecació d'ambient dins del centre 
de comandament i mesura, a una temperatura màxima de 200 ºC 
més temperatura ambient, instal·lant-se un termòstat ambient 
regulable entre 10 i 20 ºC. 

S’instal·larà una làmpada incandescent de 100 W en 
portalàmpades base de porcellana amb el seu corresponent 
interruptor. 

 
710.6.6.11 Assaigs 
 

S’exigiran quantes certificacions de qualitat es 
consideren necessàries, realitzant-se assaigs d'aïllament, tensió, 
verificació de temperatura, etc., respecte l'aparellatge dels centres 
de comandament i mesura, i quantes altres proves i comprovacions 
estableixen les normes UNE, DIN, VDE, UNESA, CEI, UFC, 
etc. 

El control de materials i de l’execució dels fonaments  i 
la troneta  del centre comandament i mesura, així com els assaigs a 
realitzar, s'ajustarà  al que disposi la Instrucció EH-91 per al 
projecte i l'execució d'obres de formigó en massa i armat. 

Les característiques mecàniques dels perns, cargols i 
volanderes es comprovaran mitjançant assaigs de tracció, 
verificant el límit elàstic i l'allargament, segons la norma UNE 
36.401, previ la presa de mostres d'acord amb la norma UNE 36-
401. 

 
710.6.6.12 Condicions tècniques particulars 

 
El nous quadres per l’enllumenat públic tipus CITI-10 + 

SEC 400 d’Arelsa han de contenir Caixa Seccionadora (C.S. 400A) 
d’acord amb les instruccions de la companyia subministradora de 
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fluid elèctric i segons criteris dels serveis tècnics de l’ajuntament. 
El quadre ha de tenir com ha mínmim 4 sortides. Interruptor de 
Control de Potencia (ICP), Interruptor General Automàtic (IGA), 
Dispositiu de Protecció Contra Sobretensions Permanents, conjunt 
de magnetotèrmics de IV pols i diferencials 40A/300mA de 
rearmament automàtic per a cada circuit de sortida, pressa de 
corrent e il·luminació interior, espai per comptador multifunció, 
sistema d'encesa compost per un Regotge Astronomic segons 
especificacions del serveis tècnics de l’ajuntament. Sòcol d'acer 
inoxidable per empotrar en la cimentació, pedestal construït en 
formigò de 300mm d'alçada. 

Es realitzaran les proves necessaries per al seu correcte 
funcionament, tot segons l'esquema unifilar, instal·lat per al seu 
correcte funcionament i segons esquemes de potència i 
comandament adjunts.  

La resta de característiques exigibles al quadre de 
comandament i mesura hauran de complir les especificacions del 
present article. 

 

 
710.7 Lluminàries 
 
710.7.1 Definició 
 

Són aparells que distribueixen, filtren o transformen la 
llum emesa per una o vàries làmpades i que contenen tots els 
accessoris necessaris per a fixar-les, protegir-les i connectar-les al 
circuit d'alimentació elèctrica. 
 
710.7.2 Classificació de les lluminàries 
 
710.7.2.1 Abast 
 
  És la distància a la que la llum de la lluminària queda 
distribuïda al llarg de la calçada i queda definit per l'angle 
d'elevació del centre del feix, ..... És el valor mig entre els dos 
angles d'elevació del 90 % de la intensitat màxima, corresponent al 
plànol principal o plànol de màxima intensitat lluminosa. 

S'estableixen el diferents graus d'abast: 
 
-  ....màx < 60º  Abast curt 
-  60º <   ..màx < 70º Alcanç intermig 
-  ....màx > 70º  Alcanç llarg 

 
710.7.2.2 Dispersió 
 

És la distància a la que la llum de la lluminària queda 
distribuïda al ample de la calçada, es defineix mitjançant la posició 
de la línia (paral·lela a l'eix de la calçada) que és tangent al 
contorn de la corba del 90 % de la intensitat màxima de la calçada, 
....90º.  

De les dues possibles línies tangents al contorn de la 
corba del 90 % Imàx, s'adoptarà la més allunyada. 

Per tant  ...90º = arctg (b/h), establint-se tres graus de 
dispersió per a les lluminàries: 

 
- ....90º < 45º     Dispersió estreta 
- 45º< ..90º < 55º    Dispersió mitja 
- ...90º >  55º     Dispersió ample 
 
710.7.2.3 Control d'enlluernament   

Es defineix per IEL (índex específic de la lluminària), 

que ve establert per la següent expressió: 

 

 C  +  F  1,29  + 
I 

I 
 0,08  - 

I 

I 
 1,3  + I  3,31  - 13,84  = IEL

88

80

88

80

0,5

80 log
log

log

log

log
log 







  

 

On:  

I80  = Intensitat lluminosa amb angle d'elevació de 80º en 
direcció paral·lela a l'eix de la calçada en candeles 
(cd) 

I80º/I88º   = Raó de la intensitat lluminosa en 80º i 88º (raó de 
retrocés) 

F = Superfície aparent de l'àrea limitada de la lluminària 
vista sota un angle de 76º, expressat en m2. 

C = Factor cromàtic que depèn del tipus de làmpada: 
V.S.A.P. = + 0,4 i altres 0,0. 

 
Els diferents graus de control de l'enlluernament que 

s'estableixen per a les lluminàries són les següents: 

 

- IEL < 2 Control dèbil o limitat 

-  2  <  IEL  <  4  Control moderat 

-  IEL > 4 Control fort o intens 

 
710.7.3 Lluminàries cut-off, semi cut-off i non cut-off 
 

Es defineix com a lluminària cut-off aquella en què la 
intensitat màxima ha d'estar compresa entre 0º i 65º amb respecte 
a la vertical, i els valors d'intensitat per sobre de 65º, per a un flux 
nominal de 1.000 lm, ha de ser com a màxim de 30 cd a 80º i de 10 
cd a 90º. 

La lluminària semi-cut-off és aquella en què la 
intensitat màxima ha d'estar compresa entre 0º i 75º amb respecte 
a la vertical, i els valors d'intensitat per sobre de 75º, per a un flux 
nominal de 1.000 lm, ha de ser com a màxim de 100 cd a 80º i de 
50 cd a 90º. 

Es defineix com a lluminària non-cut-off aquella els 
valors de la intensitat dels quals, per a un flux nominal de 1.000 
lm, en els angles de 80º i superiors, són majors a les corresponents a 
la lluminària semi-cut-off. 

 
710.7.4 Normativa 
 

Les lluminàries hauran de complir les exigències del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, les Instruccions 
Complementàries, els fulls d'interpretació del Ministeri d'Indústria 
i Energia, les normes UNE, normes internacionals iSO i CEI, 
recomanacions de l'INTA i altres normativa i reglamentacions 
nacionals i internacionals concordants en la matèria. 
 
710.7.5 Característiques de les lluminàries 
 
710.7.5.1 Característiques generals 
 

Les característiques que com a mínim hauran de 
complimentar les lluminàries es resum en el quadre següent: 
 

 

 
Tipus de 
lluminàri

a 

 
Tipus 

I 

 
Tipus 
II-V 

 
Tipus 
II-P 

 
Tipus 
II-A 

 
Tipus 

III 

 
Tipus 

peatonal 

 
Sistema 

 
Tanca

 
Tanca

 
Tancat 

 
Obert 

 
Obert 

 
Tancat 

òptic t t 

 
Fotmetria 

 
Regul

able 

 
Regul

able 

 
Regula

ble 

 
Regula

ble 

 
Fixe 

 
REgulable 

Fixe (R) 

 
Capacitat 

 
Fins a 
400 w 

V.S.

A.P. 

 
Fins a 
250 w 

V.S.

A.P. 
150 w 

(R) 

 
Fins a 
250 w 

V.S.A.

P. 
150 w 

(R) 

 
Fins a 
250 w 

V.S.A.

P. 
150 w 

(R) 

 
Fins a 
250 w 

V.S.A.

P. 
150 w 

(R) 

 
Fins a 150 w 

V.S.A.P. 

100 w (R) 

 
Carcassa 

 
Injecc

ió 
alumi

ni 

 
Injecc

ió 
alumi

ni 

 
Injecci

ó 
alumini 

 
Injecci

ó 
alumini 

 
Alumin

i 

 
Injecció 

Alumini 

 
Hermetici

tat UNE 

20.324 

 
IP 65 

(R) 

IP 55 

 
IP 55 

(R) 

IP 54 

 
IP 55 

(R) 

IP 54 

 
IP 23 

 

 
IP 23 

 

 
IP 54 (R) 

IP 44 

 
Filtrada 

 
Si 

 
Si  

(R) 

No 

 
Si 

No (R) 

 
No 

 
No 

 
Si 

No (R) 

 
Equip 

elèctric 

incorpora

t 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Seguretat  
elèctrica 

UNE 

20.314 

 
Class

e I 

 
Class

e I 

 
Classe 

I 

 
Classe 

I 

 
Classe 

0 

 
Classe I 

 
Tancame

nt 

 
Vidre 

 
Vidre 

 
Policar

bonato 

 
Sense 

tancam

ent 

 
Sense 

tancam

ent 

 
Policarbonat 

 
Rendime

ntts: 
Làmpada 

clara 

V.S.A.P. 
opal 

 
 

>0,75 
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(R)  Recomanable 

- La lluminària tipus peatonal s'implantarà en el camins peatonals 

d'Urbanitzacions d'Illes Obertes. 

- La lluminària tipus Jardí es de distribució simètrica, composta per 

globus de policarbonat d'una sola peça, dotat d'allotjament per al 

equip d'encesa de la làmpada incorporat, amb capacitat fins a 250 

w V.S.A.P., sent recomanables les làmpades de 100 a 150 w 

V.S.A.P. Aquest tipus de lluminària és el més representatiu per a 

implantar en jardins, podent-se instal·lar altres models en funció de 

l'entorn i l'estètica que li és més adient. 

- La lluminària del tipus monumental o artístic respon als fanals o 

aparells de caràcter històric d'estètica acurada, idonis per a la seva 

implantació en cascs antics i zones monumentals, històriques o 

artístiques. 

- La lluminària tipus futurista o modernista és un aparell adient per a 

la seva implantació en carrers peatonals comercials o de lleure 

moderns, on es requereix línies futuristes en les lluminàries per a 

que s'integrin en es seu entorn. 

 
710.7.5.2 Condicions tècniques particulars de la 

lluminària i projectors a instal·lar 
 

La lluminària que s’instal·larà en el present projecte 
serà la Visual IVF de 150W Vsap de Philips o equivalent.  
 
710.7.6  Documentació exigible 
 

La documentació fotomètrica que haurà d'aportar el 
fabricant per a cada tipus de lluminària amb la seva corresponent 
inclinació, i per a cada reglatge, així com per a cada tipus i 
potència de làmpada, serà la següent: 

Matriu d'intensitats en cd/1.000 lm. 
Corbes polars de distribució d'intensitat lluminosa en 

cd/1.000 lm en els plànols 0º-180º, plànols de màxima intensitat 
(Plànol principal) i plànol 90º-270º. 

Factor F, superfície aparent de l'àrea d'emissió de 
lluminària vista sota un angle de 76º, expressat en m2, així com 
l'índex específic de la lluminària (IEL) i intensitats I80º i I88º. 

Diagrama de corbes isolux unitària per a 1.000 lm. 
Corbes del factor d'utilització o corbes iso-K. 
Diagrama relatiu isocandela en projecció azimutal 

(Imáx = 100 %) 
Inclinació i reglatge idoni de la lluminària recomanat 

per a cada tipus i potència de làmpada, així com per a cada sistema 
d'implantació, tant unilateral com bilateral a portell i bilateral 
oposició o pareada. 

A  l'objecte que per part dels fabricants de les 
lluminàries s'avalin les característiques, es podrà exigir informe 
d'homologació de laboratori oficial sobre lluminàries ofertades, 
extés per l'Institut d'Òptica. 

 
710.7.8  Assaigs i proves 
 

Sens perjudici del que estableixen els epígrafs anteriors 
del present article, i independentment de les proves i assaigs que 
s'estimi necessaris aquest seran realitzats per laboratoris oficials, 
agafant a l'atzar d'un lot suficient una lluminària, podrà efectuar-
se amidament d'il·luminàncies i les seves corresponents 
uniformitats, pel sistema dels nou punts, amb la inclinació i 
reglatge establert pel fabricant, amb làmpada patró o de referència 
i equip auxiliar patró, i amb la tensió de la xarxa estabilitzada en 
el seu valor nominal. S'admetrà unes toleràncies d'un 12 % en 
il·luminància mitja i d'un 10 % en uniformitats. L’incompliment 
dels nivells i Standard luminotècnics garantits pel fabricant 
supondrà el refús i devolució de les lluminàries remeses. 

En relació als materials i característiques constructives 
de lluminàries , podrà exigir-se, entre altres, les següents 
certificacions: 

 
* Composició química i espessor mig de la carcassa, 

expedida pel  Centre Nacional d'Investigacions 
Metal·lúrgiques 

* Envelliment de la pintura de la carcassa, expedida per 
l'Institut  Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA) 

* Grau de protecció elèctrica segons norma UNE 20-314, 
expedida per l'Escola Superior d'Enginyers Industrials 
(ETSII) 

* Grau d'hermeticitat  del bloc òptic segons norma UNE 
20324, expedida per ETSII. 

* Puresa de l'alumini del reflector, així xom l'anoditzat i 
sellat, expedida pel CENIM. 

* Espessor de la xapa d'alumini del reflector i reflectància 
total, expedida per l'Institut d'Òptica. 

* Transmitància a la radiació visible del tancament de la 
lluminària, expedida per l'Institut  d'Òptica. 

* Característiques del vidre de tancament de la lluminària, 
expedida per l'Institut Nacional de Ceràmica i Vidre. 

* Punt de reblandiment Vicat del tancament de plàstic de 
lluminària, expedida per l'Institut Nacional de Plàstic i 
Cautxú. 

* Resistència a l'inflament i a les temperatures de les 
juntes d'hermeticitat, expedida per l'Institut Nacional 
de Plàstic i Cautxú 
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* Verificació de la vida mitja de la lluminària. 
* Comprovació dels dispositius de posta a terra de la 

lluminària. 
 
Sens perjudici de quants assaigs, comprovacions 

fotomètriques i de tota índole s'estimi necessari que siguin 
realitzats, es podrà exigir al fabricant de les lluminàries un aval 
suficient que, durant un període determinat de temps garanteixi les 
prestacions fotomètriques ofertades, de manera que en l'esmentat 
aval es consignin les pertinents sancions econòmiques, que 
contemplen fins i tot la rescissió del contracte amb pèrdua dels 
drets que li corresponguin , i tot això amb independència de les 
sancions i accions legals a que hi hagi lloc. L'esmentat aval podrà 
exigir-se directament al fabricant de les lluminàries o a l'empresa 
adjudicatària de les obres i instal·lacions d'enllumenat públic. 

Tenint en compte la existència dels condicionants 
estètics i geomètrics de les zones a il·luminar, i considerant les 
característiques fotomètriques i l'abast, dispersió i control de 
l'enlluernament molest, així com el pertorbador, haurà d'adoptar-se 
en cada cas el tipus de lluminària i aparell  d'enllumenat adient. 

Es podrà indicar en cada cas, d'acord amb la tipologia 
de les zones a il·luminar i el seu entorn, el tipus i característiques 
de les lluminàries i aparells d'enllumenat públic a instal·lar en 
cada cas i zona. 
 
710.8  Làmpades 
 
710.8.1 Làmpades. Criteris de selecció 
  

Les làmpades utilitzades seran del tipus de descàrrega, i 
la seva construcció serà esmerada, reunint els seus materials 
emprats aquelles característiques que assegurin la seva màxima 
durada i rendiment. Preferentment s’utilitzaran làmpades del 
tipus de descàrrega en vapor de sodi alta pressió, a causa de la seva 
superior eficàcia (lm/w), encara quan en casos determinats poden 
utilitzar-se les làmpades de vapor de mercuri color corregit, vapor 
de sodi de baixa pressió, i la d'halogenurs, etc, adoptant les 
potències idònies per a cada tipus d'instal·lació. 

 
710.8.2 Làmpades de vapor de sodi d'alta pressió 
 

Les làmpades de vapor de sodi d'alta pressió compliran 
les exigències establertes en la publicació de la Comissió 
Electrotechnique Internationale, CEI Nº 662, "Làmpades de 
descàrrega de vapor de sodi d'alta pressió". Els valors elèctrics de 
funcionament seran els expressats en l'esmentada publicació per a 
cadascun dels diferents tipus i potències de làmpades. 

Les característiques de les làmpades de vapor de sodi a 
alta pressió es resumeixen en el següent quadre: 
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(1) Corrent de règim de la làmpada 

(2) Tensió d'arc de la làmpada 

(3) Tensió per obtenir la intensitat nominal en curtcircuit 

(4) Impedància 

 
Les exigències mínimes de les làmpades  respecte al flux 

lluminós, depreciació lluminoses i mortalitat, seran les següents: 

 
710.8.2.1 Flux lluminós 
 

El flux lluminós proporcionat per les làmpades, 
transcorregudes les primeres 100 hores de funcionament, no serà 
inferior en cap cas al 90 % del flux lluminós nominal de catàleg del 
fabricant. 
 
710.8.2.2 Depreciació lluminosa 
 

El percentatge de flux, transcorregut un determinat 
nombre d'hores, no serà inferior al 95 % del valor garantit pel 
fabricant, o bé en forma de corbes de depreciació o per un altre 
sistema. 
 
710.8.2.3 Mortalitat 
 

La mortalitat de les làmpades no serà, en cap cas, 
superior al 110 % del valor que figura en la corba de mortalitat 
garantida pel fabricant, per a enceses de 10 hores cadascun. 

Es considera que una làmpada està fora d'ús o bé 
esgotada quan no s’encén, quan la seva tensió d'arc es superior a 
150 volts o quan s’encén i s'apaga intermitentment. 

A l'objecte que per part dels fabricant de les làmpades 
s'avalin les característiques, podrà exigir-se informe de laboratori 
oficial sobre les làmpades ofertades, extés per l'Institut d'Òptica. 

El compliment de les exigències ressenyades pera les 
làmpades podrà garantir-se mitjançant controls de qualitat, 
realitzant quan assaigs internacionalment acceptats es considerin 
necessaris a l'objecte de comprovar les característiques de les 
làmpades. L'incompliment d'algunes o vàries de les exigències, 
suposarà el refús i devolució de les làmpades remeses. 

 
710.8.3 Làmpades patró 
 

Les làmpades de tipus de descàrrega de vapor de sodi a 
alta pressió es consideraran làmpades tipus patró quan les seves 
característiques en intensitat, tensió i potència de la làmpada 
s'ajustin estrictament als valors consignats en els quadres de 
característiques, admetent-se una tolerància màxima del 2,5 % 
funcionant amb una reactància patró. 
 
710.8.4 Làmpades de referència 
 

Es defineixen com a tal aquelles làmpades que, encara 
les seves característiques no s’ajustin estrictament a una làmpada 
patró, la seva intensitat, tensió i potència estan dins d'uns valors 
suficientment pròxims als nominals, de manera que les esmentades 
làmpades puguin servir com a punt de referència per a les proves i 
assaigs a realitzar. Com tolerància màxima s'admet un +- 5% 
funcionant amb una reactància patró. 

 
710.8.5 Condicions tècniques particulars de la 

làmpada a instal·lar 
 

Les làmpades que s’instal·laran en el present projecte 
seran: 
 
* Làmpada del tipus tubular o esfèrica de vapor de sodi 

d’alta pressió (veure especificació llumenera) 

 
 

 
710.9 Condensadors 
 
710.9.1 Definició 
 

El condensador és l'element que sempre acompanya a la 
reactància o al balast, bé en connexió en paral·lel a la xarxa 
d'alimentació per a corregir el cosinus de fi o factor de potència , o 
bé  instal·lat en sèrie amb la reactància i la làmpada, servint com 
element regulador de corrent i compensació, tal i com és el cas de 
les reactàncies o bastes autoregulables utilitzades per a làmpades 
de vapor de sodi a alta pressió. El condensador forma part de 
l'equip auxiliar elèctric de les làmpades de descàrrega. 
 
710.9.2  Normativa 
 

Els conductors hauran de complir les exigències del 
Reglament Electrotèncnic per a Baixa Tensió, les Instruccions 
Complementàries ITC-BT, fulls d'interpretació del Ministeri 
d'Indústria i Energia, les Normes CEI Nº 252 i 566, la norma 

UNE 20152 i altra normativa i reglamentacions, tant nacional 
com internacionals, concordants en la matèria. 

A l'objecte de seleccionar els condensadors idonis per a 
cada instal·lació d'enllumenat públic, s'exigiran quants certificats 
oficials del comportament dels diferents tipus de condensadors es 
cregui convenient. 

Les exigències mínimes per als condensadors es 
desglossen en cinc tipus d'especificacions: bàsiques, elèctriques, 
tèrmiques, terminals per a connexionat i geomètriques. 
 
710.9.2.1 Especificacions bàsiques  
 

Tots els condensadors hauran de portar amb caràcter 
indeleble en les seves carcasses les indicacions següents: tensió 
nominal en volts, capacitat nominal en microfaradis, freqüència 
nominal en hertz (Hz), temperatura màxima de funcionament, el 
nom i la marca del fabricant i la referència del catàleg. 

Les peces en tensió dels condensadors no podran ser 
accessible en un contacte fortuït durant la seva utilització normal, 
no admetent-se ell vernissat, esmaltat o oxidació de les parts 
metàl·liques com protecció contra els esmentat contactes, estant els 
terminals aïllats. Els condensadors tindran per a la seva subjecció, 
i a efectes de facilitat de muntatge, un espàrrec en l'extrem oposat 
al de situació dels bornes de M8 (mètrica 8). 

Tots els condensadors hauran de poder funcionar en 
qualsevol posició, i seran de tipus sec o autorregenerats amb 
dielèctric de film de polipropileno fins a tensions de 400 V, i per a 
tensions superiors seran de paper impregnat (bany d'oli), sense que 
en cap cas impliquin problemes de contaminació a causa dels seus 
components. 

 
710.9.2.2 Especificacions elèctriques 
 

La freqüència serà de 50 HZ i la resistència d'aïllament, 
entre plaques, haurà de ser com a mínim de 1000 Mohm/PicoF 
(seg), resistint durant un minut una tensió d'assaig de 2000 V a 
freqüència industrial. A la temperatura de funcionament normal, 
és a dir, a 20º C de temperatura ambient, tots els condensadors 
hauran de suportar una tensió 1,5 vegades la seva tensió nominal 
per als condensadors de tipus sec i de 2,15 vegades la seva tensió 
nominal per als condensadors de paper impregnat, aplicades a cada 
cas durant 1 minut. 

Tot condensador en condicions normals de 
funcionament, amb reactància i làmpada, no haurà d'ultrapassar 
la seva tensió nominal, no arribant 1,25 vegades la seva tensió 
nominal, durant el període d’arrencada de la làmpada. 

El valor real de la capacitat d'un condensador muntat 
en paral·lel haurà de presentar una tolerància màxima de l'ordre 
d'un 10 % del valor nominal i haurà de suportar la tensió màxima 
de la xarxa d'alimentació. En el cas de condensadors muntats en 
sèrie, la tolerància màxima de la xarxa d'alimentació. En el cas de 
condensadors muntats en sèrie, la tolerància màxima en el valor 
real de la capacitat serà d'un +-4 % per cent del valor nominal, 
havent de suportar la caiguda de tensió que s'origini en els seus 
borns al passar-li la intensitat de la làmpada. 

En el cas de condensadors muntats en sèrie, la tensió a 
suportar pel condensador dependrà de la seva capacitat, de la 
freqüència de la xarxa i del corrent que li passa, mitjançant la 
següent relació: 
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Sent: 

 

Ic = corrent que circula pel condensador, en ampers (A) 

f = freqüència de la xarxa en herz (Hz) 

c = capacitat del condensador en microfaradis 

 
710.10  Arrencador 
 
710.10.1 Definició 
 

L'objecte de l’arrencador consisteix en superposar, quan 
la làmpada no està cebada, una o vàries impulsions de tensió a la 
tensió de buit de làmpada en el moment oportú. Això es degut a 
que les làmpades de vapor de sodi d'alta pressió i les d'halogenurs 
metàl·lics necessiten tensions d'encesa molt elevades que no poden 
subministrar-les les reactàncies o balast per si sola. L’arrencador 
també s'utilitza per a l'encesa d'algunes làmpades de vapor de sodi 
de baixa tensió. 

El funcionament de l’arrencador o ignitor es basa en 
l'aprofitament de l'energia emmagatzemada en un condensador, al 
descarregar-la mitjançant un sistema idoni de dispar a través del 
bobinat del primari d'un transformador en el que, a causa de la 
variació brisca de flux en el seu nucli, apareix un impuls de tensió 
induït en el secundari, amb un valor e pic molt elevat i de curta 
durada que superposat a la tensió de la xarxa, fa saltar l'arc en 
l’interior del tub de descàrrega de la làmpada. 

La norma CEI-662 estableix les següents 
característiques tècniques per als arrencadors o ignitors: 
 
* Tensió de pic de l'impuls, entre 2,8 i 4,5 KV. 
* Número d'impulsos per període de xarxa, mínim, 1. 
* Posició de l'impuls respecte de l'0na de tensió de xarxa: 

entre 80'º a 100º elèctrics i entre 260º i 280º elèctrics 
quan hi hagi un impuls en cada semiperíode. 
 
No obstant, existeixen en el mercat arrencadors o 

ignitors que no compleixen les esmentades característiques 
tècniques en la seva totalitat, per exemple, donant menys d'un 
impuls per període, però que són admesos per l'esmentada norma, 
funcionant en la pràctica correctament amb les làmpades de vapor 
de sodi alta pressió. 

 
710.10.2  Tipus d’arrencadors 
 

Existeixen tres tipus diferents d’arrencadors o ignitors, 
de conformitat amb el principi i sistema de funcionament, que són 
els següents: 
 
* Arrencador independent o de superposició 
* Arrencador amb reactància com a transformador 

d'impulsos 
* Arrencador independent de dos fils 
 
710.10.2.1 Arrencador independent o de superposició 

 
Funciona d'acord amb l'esquema de la figura adjunta. El 

condensador C es descarrega mitjançant el circuit de dispar D sobre 

les espires del primari del transformador T, el qual amplifica 
l'impuls de tensió al valor adequat de cebat de la làmpada. 
 

figura 
 

Donat que el propi transformador T de l’arrencador és el 
que amplifica l'impuls de tensió, l'esmentat impuls depèn 
exclusivament de l’arrencador, d'aquí la seva denominació com 
arrencador independent. 

Aquest tipus d’arrencador o ignitor és compatible amb 
qualsevol reactància o balast de xoc, no suportant la reactància els 
impulsos de tensió del cebat de la làmpada, el valor del qual, en la 
majoria dels casos, resultat elevat, per la qual cosa la reactància no 
requereix aïllaments especials. 

Donat que aquest tipus d’arrencador està recorregut pel 
corrent de la làmpada, ha d'estar dimensionat per a suportar-la, 
quedant limitada la seva utilització als tipus de làmpades el 
corrent dels quals sigui igual o inferior a la permesa en 
l’arrencador. Aquest tipus d’arrencador ha d’instal·lar-se pròxim a 
la làmpada, a l'objecte que l'impuls de tensió no debiliti en 
recorregut entre arrencador i làmpada. A causa de la incorporació 
en el seu interior del transformador d'impulsos de tensió, són 
arrencadors que tenen un cost significatiu. 

 
710.10.2.2 Arrencador amb reactància com a 

transformador d'impulsos 
 

Aquest tipus d’arrencador utilitza la reactància o balast 
com amplificador dels impulsos produïts per l’arrencador, 
funcionant de conformitat amb l'esquema de la figura adjunta. El 
condensador C es descarrega mitjançant el dispositiu de dispar D 
entre els punts 2 i 3 de la reactància que, amb una adequada 
proporció d'espires respecte al total de la bobina, amplifica l'impuls 
de tensió al valor requerit per al cebat de la làmpada. 
 

Figura 
 

El valor dels impulsos de tensió depèn tant del propi 
arrencador o ignitor com de la reactància utilitzada i, a causa 
d'això, no resulta sempre compatible qualsevol combinació entre la 
reactància o balast i l’arrencador. 

La reactància ha d'estar dotada de presa intermitja, 
estant sotmesa a les elevades tensions de pic produïdes per l'encesa 
de la làmpada, per la qual cosa ha de ser fabricada de manera que 
suporti els impulsos d'alta tensió generats en el seu bobinat, tenint 
en compte que si la làmpada no arriba a encendre's per esgotament 
o ruptura, haurà de suportar-los durant el període de temps 
prologats, fins que s'executi la reposició de la làmpada. 

Donat el sistema de funcionament d'aquest tipus 
d’arrencador, haurà d’instal·lar-se junt a la reactància, i tots dos 
el més pròxims possibles de la làmpada. Són arrencadors que no són 
massa costosos. 

 
710.10.2.3 Arrencador independent de dos fils 
 

Funciona segons l'esquema de la figura adjunta. 
L'energia emmagatzemada en el condensador C és tornada cap a la 
làmpada, mitjançant la seva descàrrega per intervenció del 
dispositiu de dispar D, en el precís instant en que la tensió de la 
làmpada passa pel seu valor màxim, obtenint-se un impuls de 
tensió de pic entre 2 i 4 vegades l'instantani de xarxa, assolint-se 
entre els 600 i 1.200 volts, però de major durada i per tant de 

major energia que els obtinguts amb els altres tipus d’arrencadors. 
 

Figura 
 

Aquest arrencador o ignitor resulta utilitzable 
únicament per algunes làmpades d'halogenurs metàl·lics i per a les 
de vapor de sodi de baixa pressió de 35 a 55 W que requereixen 
impulsos de tensió molt elevats, però de certa durada. 

A causa de l’aportació de més energia en els impulsos de 
tensió, a aquests arrencadors no els afecta la distància a la 
làmpada ni la capacitat dels cables elèctrics. Com la tensió de 
l'impuls de 1.200 V no és elevada, en el cas que la làmpada no 
arribi a encendre's, no implica un risc greu de perforació dels 
aïllaments de l'equip auxiliar. 
 
710.10.3  Exigències tècniques 
 

Tots els arrencadors per a làmpades de vapor de sodi alta 
pressió i halogenurs metàl·lics seran del tipus d’arrencador 
independent o de superposició, amb transformador d'impulsos 
incorporat, és a dir, per tant, sense utilització del bobinat de la 
reactància o balast com a transformador d'impulsos de tensió. 

Els arrencadors seran electrònics, havent-se de complir 
les normes elèctriques de seguretat i construcció recollides en la 
norma CEE 1,  o la seva equivalent norma UNE 20-514. 

L'esquema de connexió que figurarà imprès en 
l’arrencador respondrà al que estableix la següent figura: 
 

Figura 
 

Les característiques dels arrencadors es resumeixen en el 
següent quadre: 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS ARRANCADORS 

INDEPENDENTS ELECTRÒNICS 
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(1) Els arrencadors estan dimensionats amb toleràncies màximes 

en la tensió nominal de la xarxa d'un 10 % 
(2) Corrent de funcionament màxima admissible, que indica 

l'escalfament de l’arrencador. L'escalfament propi disminueix 

amb el corrent de funcionament 
(3) º el = graus elèctrics  

 
La selecció del tipus d’arrencador a utilitzar per a cada 

tipus de làmpada s'expressa en el següent quadre: 

 

SELECCIÓ D'ARRENCADORS 

 
LÀMPADES TIPUS D’ARRENCADOR 
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3.500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- No aconsellable 

* Ús recomanat 

(1) Algunes làmpades porten arrencador intern i no precisen un altre exterior 

 
Els arrencadors compliran en tots els seus punts les 

especificacions exigibles als arrencadors en la publicació Nº 662 de 
la CEI sobre "Làmpades de vapor de sodi alta pressió"; 
complimentant tots els requisits recollits en la publicació CISPR 
Nº 1, per evitat les pertorbacions radioelèctriques de les xarxes de 
radar o radiotransmissions. 

Respecte als assaigs, els arrencadors compliran el 
projecte de norma VDE 0712 i tanmateix satisfaran els 
requeriments dels components harmònics produïts en la xarxa, que 
vénen establerts en la norma europea EN-50-006. 

En les làmpades de vapor de sodi de baixa pressió de 
potències de 35 a 55 W resulta admissible, en substitució de la 
reactància autotransformadora, el sistema híbrid compost per 
reactància de xoc i arrencador independent de dos fils. Aquest 
arrencador electrònic tindrà característiques especials en quan a 
major amplitud d'impuls i menor tensió de pic. L'esquema de 
connexió es mostra en la següent figura: 
 

Figura 
 

Les característiques d'aquest arrencador independent i 
electrònic, especial per a làmpades de vapor de sodi baixa pressió de 
35 a 55 W, són les següents: 
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Amb la finalitat que els fabricants dels arrencadors 

avalin les característiques de l’arrencador, podrà exigir-se informe 
de  laboratori oficial sobre arrencadors ofertats. 

El compliment de les exigències ressenyades per als 
arrencadors podrà garantir-se mitjançant  controls de qualitat, 
realitzant quants assaigs internacionalment acceptats es 
considerin necessaris amb la finalitat de comprovar les 
característiques dels arrencadors. L’incompliment d'alguna o vàries 
de les exigències suposarà el refús o devolució dels arrencadors 
remesos. 

Finalment, a l'hora de l'elecció de l'equip auxiliar, s'ha 
de tenir en compte que les làmpades de vapor de sodi alta pressió de 

250, 400 i 1.000 W existents en el mercat, procedents de diferents 
fabricants, tenen unes característiques d'encesa bastant uniformes 
i. per tant, no presenten problemes. No obstant, les làmpades de 
vapor de sodi alta pressió de 100 i 150 W presenten diferències 
d'importància  en quant a la seva facilitat de cebat, depenent del 
fabricant, per la qual cosa, si no es té en compte, poden presentar-
se problemes. 

En les làmpades d'halogenurs metàl·lics, entre els 
diferents fabricants existeixen majors discrepàncies. Hi ha 
làmpades que exigeixen impulsos de tensió de 600 a 800 V per al 
seu cebat, mentre que altres requereixen de 3 a 4,5 KV. En 
conseqüència, per adoptar el corresponent equip auxiliar, i molt 
especialment l’arrencador, s'ha de tenir en compte les 
característiques de la làmpada. 

 
710.10.4  Connexionat 
 

En les instal·lacions amb làmpades de vapor de sodi 
d'alta pressió i halogenurs metàl·lics, a causa que la seva encesa 
requereix impulsos d'alta tensió, entre 2,8 i 4,5 KV, amb una 
freqüència determinada de l'ordre dels 100 KHz, la seva reduïda 
energia pot consumir-se en el propis conductors elèctrics de 
connexió, la capacitat del qual va permetre una fuga de corrent 
determinada per l'expressió: 

 

c 1
-6I  =   2 f C  V 10  

 
On:    

 

f    = Freqüència, que és elevada 

C1  = Capacitat que presenten els conductors elèctrics 

V   = Tensió de l'impuls, que és alta 

 
L'únic valor en el qual es pot actuar és la capacitat que 

presenten els conductors elèctrics, per la qual cosa resultarà 
d'importància la seva reducció al màxim, per la qual cosa haurà de 
reduir-se la longitud dels conductors de connexió, augmentant la 
separació entre ells, no utilitzant conductors tipus “manguera” o 
paral·lels i evitant l'acumulació d'humitat sobre ells i els equips. 

En conseqüència, sempre s'haurà d’instal·lar l'equip 
auxiliar (condensador, reactància i arrencador) junt a la làmpada, 
a una distància no superior a 2 metres, llevat de casos excepcionals 
degudament autoritzats, que requeriran tenir en compte que els 
conductors tipus manguera presenten una capacitat entre 70 i 150 
pf per metre lineal, mentre que dos conductors unifilars o 
independents, la seva capacitat oscil·la entre 20 i 50 pf per metre 
lineal, d'acord amb la seva separació. 

 
Figura 

 
En tot cas, les connexions entre l'equip auxiliar i la 

làmpada es realitzaran mitjançant conductors unifilars de rigidesa 
dielèctrica no menor de 3.000 V, de manera que presentin una 
capacitat el més baixa possible, sense utilitzar tubs de conducció 
metàl·lics, amb la finalitat de disminuir la capacitat C2 dels 
conductors elèctrics respecte a la terra. 

En cap cas se superarà la capacitat de càrrega 
admissible permesa per a cada tipus d’arrencador o ignitor en 
corresponent quadre de característiques. 

No hauran de canviar-se o alterar-se les connexions que 
figuren en l'esquema imprès en l’arrencador o ignitor,  ja que 

altrament s'ocasionaria la seva avaria i possible ruptura. El fil 
portador de l'impuls de tensió de la làmpada haurà de connectar-se 
al contacte central del portalàmpades, ja que d'aquesta manera es 
afavoreix l'encesa, a causa de la pròpia construcció de la làmpada. 

En tot cas, els equips auxiliars hauran de ser sempre 
d'alt factor, a l'objecte de facilitar que els impulsos de tensió 
arribin correctament a la làmpada, evitant la seva desviació cap el 
subministrament de xarxa. 

Per últim, sempre s'haurà d'exigir que les característiques 
elèctriques de funcionament de les làmpades de descàrrega siguin 
adequades, tenint en compte la tensió de xarxa i la encertada 
elecció de l'equip auxiliar, per tant una tensió de làmpada baixa 
implica també ina potència baixa, la qual cosa suposa una caiguda 
important del flux lluminós emès. A títol informatiu hi ha que 
assenyalar que, en cas de làmpades de vapor de sodi altra pressió 
de 150 W, una caiguda de tensió de làmpada d'un 10 % implica 
aproximadament una pèrdua de flux lluminós d'un 27 %, mentre 
que les làmpades de 250 i 400 W, una caiguda de tensió de 
làmpada del 15 % suposa una baixada en el flux lluminós emès 
d'un 32 %.  

En conseqüència, sempre s'haurà de tenir en compte que 
tant l'equip auxiliar, reactància o balast, condensador i, en el seu 
cas, arrencador o ignitor, té per objecte subministrar a les làmpades 
de descàrrega les característiques elèctriques requerides, que 
s'exigeixen en els corresponents quadres de característiques, de 
manera que el flux lluminós emès sigui nominal i, conseqüentment, 
s'obtingui en la instal·lació, mitjançant les lluminàries adequades, 
les prestacions reals previstes en el projecte.  

  
710.11  Reactàncies 
 
710.11.1 Definició 

 
Les reactàncies o balastes són elements que s'utilitzen en 

combinació amb les làmpades de descàrrega que, en forma 
d'impedància inductives, capacitatives o resistives, soles o 
combinades, limiten la intensitat de corrent que circula per les 
làmpades als valors exigits per a un funcionament adequat. A més, 
quan és necessari, subministren la tensió i corrent d’arrencada 
requerides. Donades les característiques que ofereixen de rendiment 
i funcionament correcte de les làmpades de descàrrega, 
fonamentalment s0utilitzen les de tipus inductiu, i en alguns casos 
la combinació de reactància inductiva-capacitativa. Les de 
resistència i les capacitatives per sí soles no s'utilitzen, ja que les 
primeres ocasionen moltes pèrdues i conseqüentment un baix 
rendiment, i les segones donen una potència molt baixa en la 
làmpada per la gran deformació d'ona de corrent que originen. 

 
710.11.2  Tipus  de reactància 
 

Les reactàncies o balastes seran dels tipus següents: 
 
* De xoc 
* Autotransformadores 
* Autoreguladores 
* De doble nivell de potència 
 
710.11.2.1 Reactàncies de xoc 
 

Figura 
 

És un tipus de reactància inductiva, formada per una 

bobina amb el seu nucli magnètic. Es connecta en sèrie amb la 
làmpada, tal i com s'assenyala en la figura adjunta. 

És la reactància més utilitzada i constitueix un conjunt 
de baixa càrrega, el qual s'ha de corregir instal·lant un 
condensador en paral·lel. 

Encara que és una reactància o balast econòmica, 
lleugera i de dimensions reduïdes, proporciona una pobre regulació 
de potència front a les oscil·lacions de la tensió de la xarxa 
d'alimentació. 

La utilització d'aquest tipus de reactància és adequada 
sempre que la tensió de la xarxa d'alimentació no fluctuï més del 5 
%. 

 
710.11.2.2 Reactàncies autotransformadors 
 

Figura 
 

És un tipus de reactància formada per a dos debanats 
desacoplats magnèticament,  fins i tot amb shunts magnètics entre 
ells, però que, a més d'elevar la tensió per a que la làmpada 
encengui, es controli la serva intensitat. 

Aquestes reactàncies tenen una regulació de potència 
molt petita i la seva utilització es preveu quan la tensió de la 
xarxa resulta inferior a 200 V. 
 
710.11.2.3 Reactàncies autoreguladores 
 

Figura 
 

Aquesta reactància combina un autotransformador i un 
circuit regulador. Tenint en compte que únicament el bobinat 
secundari contribueix a una bona regulació, el grau d'aquesta 
depèn del percentatge de tensió primària acoblada al secundari. El 
seu circuit bàsic es representa en la figura adjunta. 

Aquest tipus de reactància presenta una bona regulació 
del corrent i potència de la làmpada front a variacions de tensió de 
la xarxa d'alimentació. 
 
710.11.2.4 Reactàncies de dos nivells de potència 
 

Són reactàncies dissenyades per a permetre un estalvi 
energètic, de manera que a determinades hores es pugui reduir el 
nivell d’il·luminació, mantenint-se les uniformitats. Amb aquest 
tipus de reactància s'evita la doble alimentació elèctrica dels punts 
de llum per a l'apagat a mitja nit. 

Aquesta reactància subministra inicialment els valors 
nominals de la làmpada. A una hora determinada mitjançant un 
senyal elèctric, la reactància augmenta la seva impedància, 
disminuint el corrent i la potència en la làmpada i, 
conseqüentment, el flux lluminós emès. El descens de la disminució 
podria estimar-se en un 50 % del flux lluminós inicial, la qual cosa 
suposa aproximadament un 60 % de la potència total absorbida de 
la xarxa, obtenint-se un estalvi energètic d'un 40 % 
aproximadament. 

Per al connexionat d'aquest tipus de reactància a la 
xarxa d'alimentació hi ha que tenir en compte si la distribució es va 
realitzar a tres fases de 230 V sense neutre, o distribució a tres 
fases de 400 V i neutre. Tanmateix hi ha que considerar si es tracta 
de làmpades de vapor de mercuri o de vapor de sodi alta pressió. 

 
710.11.3  Normativa 
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Les reactàncies o balastes hauran de complir les 
exigències del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, les 
Instruccions Complementàries MI BT, fulls d'interpretació del 
Ministeri d'Indústria i Energia, la norma CEI Núm. 262, les 
normes UNE i altres normatives i reglamentacions, tant nacionals 
com internacionals, concordants en la matèria. 

A l'objecte de seleccionar les reactàncies idònies per a 
cada instal·lació d'enllumenat públic, s'exigiran quantes 
certificacions oficials del comportament dels diferents tipus de 
reactàncies s'estimin necessàries. 

Les exigències mínimes per a les reactàncies o balastes 
poden desglossar-se en cinc tipus d'especificacions: bàsiques, 
elèctriques, tèrmiques, terminals per a connexionat i geomètriques. 

 
710.11.3.1 Especificacions bàsiques 
 

Totes les reactàncies o balastes portaran inscripcions on 
indiqui: la tensió nominal en volts, la intensitat nominal en 
ampers, la freqüència nominal en hertz, l'esquema de connexionat, 
el factor de potència, la potència i tipus de làmpada per a la que 
serveix la reactància, la temperatura tw, l'increment màxim de 
temperatura w la 
temperatura màxima a la que poden funcionar constantment els 
enrotllaments d'una reactància o balast en condicions normals de 

l'ambient que poden assolir els enrotllaments d'una reactància o 
balast funcionant amb una làmpada patró a tensió i freqüència 
nominals. La diferència entre la temperatura i l'increment màxim 
de temperatura determina l'ambient màxim en què pot funcionar la 
reactància o balast. 

Les peces en tensió no podran accessibles a un contacte 
fortuït durant la utilització normal de les reactàncies. No són 
admissibles ni l’envernissat, ni l'esmaltat o l'oxidació de les peces 
metàl·liques, com a protecció contra els contactes fortuïts. 

Els debanats interns es realitzaran amb fil de coure de 
la secció adequada, i tindran com a mínim la classificació "H", grau 
2 segons VDE-0550, podent suportar temperatures de treball de 
fins a 180º C en els debanat, de conformitat amb el mètode d'assaig 
normalitzat en la norma CEI Nº 262. 

El nucli serà de xapa d'acer al silici, xapa magnètica de 
qualitat mínima MM-2,6 o MA-1,7 segons norma DIN 46-400 de 
0,50 mm, i degudament encunyades amb utillatges de precisió que 
al produir talls sense rebaves disminueixen les pèrdues de potència 
en el nucli. S'hauran d'adoptar amb caràcter preferent aquelles 
reactàncies o balastes que tinguin el seu nucli electrosoldat sense 
aportació de material o sistema idoni que asseguri la fixació del 
nucli i conseqüentment la constància dels valors d'impedància. 

A causa que a l'estar formades les reactàncies o balastes 
per nuclis de xapes laminades en què el flux magnètic està 
constantment canviant de sentit, es produeix una vibració com a 
conseqüència de les sol·licitacions magnètiques alternatives sobre 
les xapes del nucli. A l'objecte d'eliminar o pal·liar el soroll 
ocasionat per les reactàncies o balastes, fonamentalment pels 
harmònics de 300, 600 i 2.000 Hz, en la seva fabricació 
s'adoptaran les mesures convenients, en ordre a una solida 
construcció i evitant parts metàl·liques que puguin vibrar. 

Les reactàncies o balastes a instal·lar en allotjaments 
d'auxiliars de lluminàries i en caixes o cofres de protecció, seran del 
tipus a incorporar (de nucli a l'aire) i tindran un grau de protecció 
IP-3. Les que s'instal·lin a la intempèrie seran del tipus 
independent, el símbol del qual és el següent: A i tindran un grau 
de protecció IP-33 segons norma UNE-20324. 

 
710.11.3.2 Especificacions elèctriques 
 

Dins de les exigències elèctriques hi ha que considerar els 
criteris d'elecció de reactàncies o balastes, així com les 
especificacions de seguretat i de funcionament, els mètodes pràctics 
de mesura i comprovació per als diferents tipus de reactàncies o 
balastes i les pèrdues en reactàncies. 

 
710.11.3.2.1   Criteris d'elecció 
 

Quan la tensió d'alimentació de la xarxa romandria 
estabilitzada, en el cas de làmpades de vapor de mercuri, vapor de 
sodi alta pressió i halogenurs metàl·lics, s'adoptarà la reactància o 
balast tipus de xoc. Quan es prevegin oscil·lacions en la tensió de 
la xarxa d'alimentació majors del 5 %, per a les esmentades 
làmpades de descàrrega s'adoptarà la reactància o balast tipus 
autoreguladores, donada la bona regulació del corrent i la potència 
de làmpada d'aquest tipus de reactàncies, front a les variacions de 
tensió de la xarxa, donant lloc a un augment notable de la vida de 
la làmpada. 

Les reactàncies o balastes per a làmpades de vapor de 
sodi baixa pressió seran del tipus autotransformadors, llevat per a 
les làmpades de potència de 35 a 55 W, que podran ser de tipus 
híbrid, és a dir, composta de reactància de xoc i arrencador.  

En tot cas, previs els assajos i informes tècnics que es 
requereixin, s'autoritzarà en cada cas el tipus de reactància o 
balast a instal·lar. 
 
710.11.3.2.2   Condicions de seguretat 
 

Respecte a l'aïllament, hauran de tenir com a mínim un 
aïllament de 2 M ohms entre debanats i coberta metàl·lica 
exterior, mesurat a 500 volts en corrent continu, i hauran de poder 
suportar una tensió d'assaig de 2.000 V a freqüència industrial 
durant 1 minut sense que apareguin corrents de fuga ni 
contornejaments. 

 
710.11.3.2.3  Condicions de funcionament 
 

La reactància o balast funcionant amb una làmpada de 
referència i alimentada a la seva tensió i freqüència nominal, 
subministrarà un corrent a la làmpada no superior al 5 % ni 
inferior al 10 % del valor del corrent que subministraria una 
reactància patró a aquesta mateixa làmpada de referència. 

Les reactàncies o balastes estaran protegits contra la 
influència magnètica, d'acord amb el que estableix la norma CEI 
Nº 262. 
 
710.11.3.2.4   Mètode de mesura per a reactàncies de xoc 
 

tipus de xoc, segons norma CEI Nº 262 per a làmpades de vapor de 
mercuri, i segons projecte de norma CEI per a làmpades de vapor 
de sodi alta pressió, i finalment per a làmpades d'halogenurs 
metàl·lics, seran les que es detallen en la taula següent: 
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1.000 

 
220 

 
9,5 

 
17,2 

 
 

 
2.000 

 
220 

 
16,5 

 
9,15 

 
 

 
2.000 

 
380 

 
8,8 

 
28 

 
 

 
2.000 

 
380 

 
10,3 

 
25,5 

 

 
A causa de la influència de la impedància sobre la tensió 

d'arc en les làmpades, els valors de la taula són admissibles dins de 
les següents toleràncies: 
 

* Làmpades de vapor de mercuri alta pressió: + 5 %, - 4 % 
* Làmpades de vapor de sodi alta pressió i halogenurs: + 5 

%, - 0 % 
 
710.11.3.2.5 Mètode de mesura per a làmpades de vapor 

de sodi baixa pressió 
 

Com ja s'ha indicat, les làmpades de vapor de sodi baixa 
pressió aniran equipades amb reactàncies o balastes 
autotransformadors, llevat en les làmpades de 35 a 55 W, ambdues 
incloses, la reactància o balast de la qual podrà ser del tipus híbrid, 
és a dir, composta de reactància de xoc i arrencador. 

Les toleràncies per a les làmpades de vapor de sodi baixa 
pressió seran d'un ± 5% en la intensitat nominal de la làmpada, 
realitzada la mesura amb resistència de substitució. Tot ell tenint 
en compte les magnituds elèctriques especificades en el quadre de 
característiques de les làmpades de vapor de sodi baixa pressió. 

 
710.11.3.2.6 Mètode de mesura per a reactàncies 

autotransformadors i autoreguladores 
 

Les mesures seran realitzades exclusivament amb 
làmpada, tal i com s'indiquen en les especificacions de 
funcionament. 

 
710.11.3.2.7 Mètode de mesura per a reactàncies de 

doble nivell 
 

Per al primer nivell de potència, l’amidament es 
realitzarà de manera idèntica a l'establerta per a les reactàncies o 
balastes tipus xoc. 

Per al segon nivell de potència es considerarà que, per 
una reducció aproximada del 50 % del flux emès per la làmpada, la 
reducció mínima de la potència consumida per l'equip serà d'un 35 
%. Aquestes reactàncies en segon nivell hauran de permetre un 
funcionament estable de la làmpada, alimentada amb un - 5% de 
la tensió nominal de la xarxa. 

 
710.11.3.2.8 Pèrdues en reactàncies 
 

En les reactàncies o balastes, les pèrdues màximes 
admissibles hauran de ser inferiors a les assenyalades en la taula 
següent, amb una tolerància d'un 10 % fins valors inferiors a 20 
W i d'un 5 % per a valors superiors a 20 W. 

Les pèrdues en les reactàncies o balastes hauran de ser 
consignades en la corresponent documentació, el factor cresta del 
corrent en la làmpada serà menor o igual que 1,7, estant la 
reactància i la làmpada alimentades a la tensió i freqüència 
nominals. 
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1.000 (220 V) 

 
55 

 
 

 
2.000 (220 V) 

 
100 

 
 

 
2.000 (380 V) 

 
75 

 
 

 
3.500 (380 V) 

 
150 

 

 
710.11.3.3 Especificacions tèrmiques 
 

Totes les reactàncies o balastes al ser assajats de 
conformitat amb que estableix les normes UNE i CEI, no hauran 
d'arribar a valors tèrmics superiors als següents: 
 
* Enrotllament:  70º  C + Tamb 
* Exterior:  60º  C + Tamb 
* Bornes exteriors: 40º  C + Tamb 

 
En quant a la temperatura tw, haurà de figurar i serà 

com a mínim de 120º C, indicant-  
Per a que la reactància o balast compleixi l'exigència 

bàsica de portar les inscripcions tw 
assaig de durada consistent en funcionar en condicions normals de 
tensió i freqüència, amb làmpada, durant 15 a 30 dies, en un forn 
a una temperatura ambient que depèn del nombre de dies que ha de 
durar l'esmentat assaig, produint-se en els materials aïllats 
utilitzats un envelliment accelerat, equivalent al funcionament 
durant 10 anys, a una temperatura màxima en el bobinat igual a 
tw que porta indicat. 

Si se supera aquest assaig de durada sense variació de 
corrent (en impedància menor del 10 %) i el seu aïllament no és 

balast té una vida mitja de 10 anys com a mínim, funcionant 
permanentment en una temperatura ambient resultant de la 
diferència entre tw  

Tot això de conformitat amb les normes UNE 20-395 i 
CEI 262. 

 
710.11.4 Especificacions de terminals per a 

connexionat 
 

Per raons de seguretat i comoditat en el connexionat, 
totes les reactàncies o balastes estaran proveïdes de terminals de 
sortida tipus Faston, o de clema de connexió de porcellana, 
esteatita o poliamida de suficient secció i resistència tèrmica. Tot 
això a l'objecte d'assegurar bons contactes i una adequada 
protecció elèctrica, que seran utilitzats pel cablejat dels aparells 
d'enllumenat. 

Totes les reactàncies portaran cargols de presa de terra, 
clarament marcats, de manera que no puguin produir-se confusió 
per al seu connexionat. Els terminals Faston recomanats seran del 
tipus Y de llautó de 6,35 mm, d'amplària de llengüeta, i la clema 
de connexió tindrà una secció mínima de 4 mm2. 

 
710.11.5  Especificacions geomètriques 
 

Respecte a les dimensions geomètriques o tamanys de les 
reactàncies o balastes, s'estarà a allò que disposa el full Nº 2 de la 
norma DIN 49875. No obstant, en tot cas, hauran de tenir les 
dimensions adequades que permetin la seva fàcil instal·lació en 
l'allotjament d'auxiliars de les lluminàries, evitant que l'esmentat 
allotjament sigui reduït amb una poca dissipació de calor, i de 
manera que impedeixi que la calor emesa per la làmpada pugui 
comunicar-se a l'equip auxiliar, per la qual cosa es recomana exigir 
plànols detallats amb mesures reals dels balastes objecte de la seva 
instal·lació, abans de l'acceptació de les reactàncies, amb la 
finalitat de comprovar que són factibles d’instal·lar dins de les 
lluminàries. Els fabricants de lluminàries, en funció de l'espai 
disponible en l'allotjament d'auxiliars de les lluminàries, podran 
exigir unes determinades dimensions màximes per a les reactàncies 
o balastes, sempre i quan això no obligui a incomplir les exigències 
establertes i s'asseguri la dissipació de calor de l'esmentat 
allotjament. 

A l'objecte que per part dels fabricants de les reactàncies 
o balastes s'avalin les seves característiques, podrà exigir-se 
informe de laboratori oficial sobre les reactàncies o balastes 
ofertats. 

El compliment de les exigències ressenyades per a les 
reactàncies o balastes podran garantir-se mitjançant controls de 
qualitat, realitzant quants assaigs internacionalment acceptats es 
considerin necessaris amb la finalitat de comprovar les 
característiques de les reactàncies o balastes. L'incompliment 
d'alguna o vàries de les exigències suposarà el refús i devolució de 

les reactàncies o balastes remeses. 

  
710.11.4  Criteris de mostreig 
 

A l'objecte de comprovar el compliment de les exigències, 
amb caràcter previ a l'admissió de reactàncies o balastes, es 
realitzaran els assaigs i mesures establertes, sobre un lot de 
reactàncies o balastes d'acord amb els criteris de mostreig que 
assenyala la norma UNE 66020-73, corresponent a la taula MIL 
STD 105 D-NCA = 1, és a dir, amb un nivell d'inspecció II i nivell 
de qualitat I. Qualsevol valor fora de toleràncies implicarà el refús 
de les reactàncies o balastes subministrats. 
 
710.11.5  Reactàncies patró 
 

S’entén per tals reactàncies o balastes les especials de 
tipus inductiu, destinades a servir d'elements de comparació per als 
assaigs de reactàncies i per a la seva utilització en la selecció de 
làmpades patró i de referència, així com assaigs de lluminàries. 
Estaran essencialment caracteritzades per una relació 
tensió/corrent (impedància) estable, resultant relativament 
insensibles a les variacions de corrent, temperatura i a les 
influències magnètiques exteriors. 

La relació tensió/corrent serà l'establerta per a cada 
tipus de làmpada de descàrrega en els quadres de característiques, 
amb les següents toleràncies: 
 
a/ ±   0,5 % a la intensitat nominal de la làmpada 
b/ ±   3 % per a qualsevol altre valor de la intensitat 

comprès entre el 50 % i el 115 % de la intensitat 
nominal de la làmpada. 
 
L'escalfament en l'enrotllament en funcionament 

normal, és a dir, a la tensió, intensitat i freqüència nominals, no 
excedirà de 25º C sobre la temperatura ambient, estant compresa 
aquesta entre 20 i 30º C. 
 
710.12 Rases i tronetes 
 
710.12.1 Rases 
 

Es consideren tres tipus de rases: en primer lloc rases en 
voreres pavimentades; en segon lloc rases en voreres i parterres 
sense pavimentar; i finalment, crueament de calçades 
pavimentades. 
 

710.12.1.1 Rases en voreres pavimentades 

 
Les rases sota voreres pavimentades tindran una 

profunditat adequada, aproximadament de 70 cm, de manera que 
la superfície superior del tub de PE corrugat es trobi a una 
distància de 50 cm per sota de la rasant del paviment i amb una 
amplada de 40 cm, podent-se admetre, prèvia autorització, una 
amplada de 30 cm en el cas d'existència d'altres canalitzacions i 
serveis que dificultin l'execució de la rasa d'enllumenat públic. 

 
El fons de la rasa es deixarà net de pedres i trossos, s'hi 

estendrà un llit de sorra de riu de 5 cm d'espessor instal·lant 
posteriorment sobre ell el tub de PE corrugat que s'especifica més 
endavant. Una vegada comprovada la seva perfecte instal·lació es 
recobrirà amb sorra de riu fins una alçada de 10 cm per sobre de la 
coronació del tub. La resta de la rasa s'omplirà, per tongades de 15 

cm, amb sauló sense garbellar compactat al 95 % del Proctor 
Modificat. 

L'acabament de la rasa s'executarà reposant el tipus de 
paviment existent de la vorera. 

En el cas que en les rases d'enllumenat s'hi prevegi 
instal·lar dos o més tubs corrugats de PE, aquests se'ls instal·larà 
amb separadors tipus "telefònica", situats cada 80 cm. L'amplada 
de les rases seran les resultants de permetre una separació entre 
tubs i entre tub i paret de rasa de 5 cm. 

 
710.12.1.2 Rases en vorera sense pavimentar i en 

parterres  
 

Les rases tindran les mateixes dimensions que les de 
l'apartat anterior. L'acabament del paviment es realitzarà en la 
seva partida d'obra corresponent. 

 
710.12.1.3 Rases en creuaments de calçada  
 

La rasa tipus de creuament de calçada tindrà una 
profunditat adequada, aproximadament de 100 cm, de manera que 
la superfície superior dels tubs de polietilè PE doble capa els quals 
s'especificaran més endavant, els quals es troben més pròxims a la 
calçada es trobin a una distància de 70 cm per sota del seu 
paviment, i a una amplària de 40 cm. El fons de la rasa es deixarà 
net de pedres i trossos, preparant un llit de formigó de resistència 
característica HM-20 de 10 cm d'espessor, col·locant dos tubs de 
PE, i instal·lant sobre els esmentats tubs polietilè PE, recolzats en 
el llit de formigó, separadors de PE tipus "telefònica" cada 80 cm i 
se’ls recobrirà amb 10 cm de formigó per sobre els tubs.  

La resta de la rasa s'omplirà, per tongades de 15 cm, 
amb els materials que correspongui del perfil de paviment del 
projecte. 

En el cas que la rasa es faci en calçada existent 
l'ompliment fins a cota d'aglomerat es farà amb formigó pobre i 
després s'hi estendrà l'aglomerat. 

En tots els casos de rases, entre dos tronetes o columnes 
consecutives, els tubs de plàstic seran continus, sense cap 
empalmament, i les canalitzacions no seran en cap cas 
horitzontals, sinó lleugerament convexes, de tal manera que l'aigua 
emmagatzemada per condensació o filtratge circuli fins a les 
tronetes. 

 
710.12.1.4 Creuaments amb altres canalitzacions 
 

En els creuaments amb canalitzacions elèctriques o 
d'una altra naturalesa (aigua, clavegueram, telèfons, gas, etc.), es 
realitzaran en tub de polietilè PE doble capa de 90 mm de 
diàmetre, envoltat de formigó HM-20, de 10 cm d'espessor. La 
longitud dels tubs formigonats serà com a mínim d'1 metre a cada 
costat de la canalització existent, havent de ser la separació entre 
el servei i la paret del nou tub de 20 cm. Tanmateix, en cas de 
dificultats en els creuaments amb altres canalitzacions s'adoptaran 
les solucions indicades per la companyia del servei afectat. 

 
710.12.1.5 Condicions tècniques particulars 
 

Les canonada de protecció que es col·locarà serà del 
tipus: 

 
- Rases Canonades de PE corrugat tipus rígid-

flexible, de diàmetre 90 mm, tipus Asaflex, o 
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equivalent, de doble paret (ondulada per 
l'exterior i llisa per dins)  segons norma CEI 
EN 50088. 

- Creuaments Canonades de PE corrugat tipus rígid-
flexible, de diàmetre 90 mm, tipus Asaflex, o 
equivalent, de doble paret (ondulada per 
l'exterior i llisa per dins)  segons norma CEI 
EN 50088. 

- Fonament Canonades de PE corrugat tipus rígid-
flexible, de diàmetre 50 mm, tipus Asaflex, o 
equivalent, de doble paret (ondulada per 
l'exterior i llisa per dins)  segons norma CEI 
EN 50088. 

-  Protecció Aquests tubs aniran protegits amb formigó 

 

 
710.12.2  Tronetes  
 

Es consideren de dos tipus, les de continuïtat entre 
punts  de llum, tant en rases en vorera com en parterres; i les 
tronetes de tipus de creuament de calçada. En tots els casos es 
donarà una petita inclinació a les cares superiors amb la finalitat 
d'evitar l'entrada d'aigua. 

 
710.12.2.1 Troneta de continuïtat entre punts de llum 

 
Seran de dimensions interiors de 60x60 cm i 40x40 cm i 

una profunditat mínima de 80 cm i 60 cm respectivament. En 
totes les tronetes la superfície inferior dels tubs de plàstic estarà a 
10 cm, sobre el fons permeable de la troneta. Aniran arrebossades i 
lliscades per dins amb morter M-600. 
El marc i la tapa seran de fosa dúctil segons norma europea EN 
124 i la norma UNE 41-300-87 de resistència 12,5 tones (B-125) 
seran del tipus Hidraulica H-70 (Benito, o equivalent), amb pas 
lliure de 60x60 cm i 40x40 cm. El marc i la tapa seran quadrats i 
la zona de tancament del marc serà en forma de U, d'aquesta 
manera al descansar la tapa forma un tancament hidràulic. La 
tapa tindrà un tall per a facilitar el seu aixecament, constant-li 
l'anagrama "EP" o "Enllumenat Públic". En aquest tipus de troneta 
se situaran els tubs de plàstic descentrats respecte a l'eix de la 
troneta, a 5 cm de la paret oposada a l'entrada del conductor al 
punt de llum i separant ambdós tubs, 5 cm; tot això per a facilitat 
el treball dins de la troneta. 
L'acabament de la troneta en la seva part superior s’enrasarà amb 
el paviment existent o projectat, donant-li un pendent d'un 2 % 
per evitar l'entrada d'aigua. La reposició del paviment es farà amb 
el mateix tipus de paviment existent. 
 
710.12.2.2 Troneta tipus de creuament de calçada 
 

Seran del mateix tipus de les emprades per a continuïtat 
a punt de llum a excepció de l'aparellatge interior.  
 
710.12.3  Assaigs  
 

El control de materials d'execució de les rases i tronetes, 
així com els assaigs a realitzar, s'ajustarà al que disposa la 
“Instrucció de hormigón estructural, EHE” per al formigó. 

Es realitzaran els assaigs de compactació de totes les 
rases, no podent-se executar el seu acabament fins que no es 
verifiqui que les densitat de compactació seguin com a mínim del 
90 % del Proctor Modificat. 

Mitjançant anàlisis metal·logràfic del testimoni de 
control o mameló troncocònic de les tapes de les tronetes o, en el 
seu cas, d'un tapa, es comprovarà que el tipus de fosa s'ajusta a les 
característiques exigides. Quan es cregui convenient, un tapa de 
troneta, pres a l'atzar d'un lot, se sotmetrà a l'assaig de compressió. 

 
710.13  Replanteig i recepcions 
 
710.13.1 Replanteig dels elements d'enllumenat 
 

El replanteig, com els seu nom indica, té per objecte 
replantejar sobre el terreny les obres i instal·lacions d'enllumenat 
públic projectades, i constitueix l'operació prèvia bàsica 
immediatament anterior al començament de l'execució de les obres. 

El replanteig haurà de ser una operació minuciosa, 
definint, tant en planta com en perfil, la correcta ubicació dels 
punts de llum, detallant la situació dels fonaments i tronetes, el 
traçat de les rases elèctriques, localització dels centres de 
comandament i mesura, etc., procedint a situar els corresponents 
senyals en quantitat i situació a càrrec del Contractista. 

 
710.13.2   Execució de les obres 
 

En el decurs de les obres la Direcció de l'Obra haurà de 
realitzar, entre altres, les comprovacions que es descriuen a 
continuació.  

 
* Confrontació dels diferents materials luminotècnics i 

elèctrics tal com lluminàries, làmpades, equips auxiliars, 
conductors, aparellatge dels centres de comandament i 
mesura, etc. 

* Confrontació de la qualitat i alineació dels suports, tant 
de columnes com de bàculs i braços, perns d'ancoratge, 
femelles, volanderes, etc. 

* Verificació de l'alineació, alçada i anivellament dels 
punts de llum, tenint en compte la situació de l'arbrat si 
n'hagués. 

* Comprovació de la instal·lació i estètica general. 

 
Per una altra banda el Contractista, i donat que són 

obres que han de quedar enterrades, haurà de comprovar: 
 

* Verificació dels creuaments i traçats de les xarxes 
elèctriques, tant subterrànies com aèries, comprovant el 
compliment del règim mínim de distàncies amb altres 
serveis i instal·lacions. 

* Verificació que s'han instal·lat tots els terres elèctrics a 
les columnes i altres elements molt pròxims a elles. 
  

 
710.13.3  Proves i assaigs  
 

Acabades les obres i instal·lacions, i com a requisit previ 
a la seva recepció es realitzaran  les proves, assaigs i 
comprovacions, que comprenen els amidaments elèctrics, 
luminotècniques i d'acabament i estètica de les obres. 
 
710.13.3.1 Mesures elèctriques 
 

Les mesures elèctriques comprendran com a mínim la 
comprovació de la caiguda de tensió, equilibri de càrregues, mesura 
d'aïllaments, terres i del factor de potència, comprovació de les 

proteccions i de les connexions. 

 
710.13.3.1.1 Caigudes de tensió 
 

Es comprovaran les caigudes de tensió en els punts més 
desfavorables de la xarxa elèctrica d'alimentació dels punts de 
llum, mesurant-se les tensions entre les tres fases i el neutre. 
 
710.13.3.1.2 Equilibri de càrregues 
 

Es mesuraran en el centre de comandament i mesura, en 
la sortida de l'interruptor automàtic de control de potència (ICP) i 
en les sortides dels conductors, les intensitats de les tres fases i el 
neutre. 
 
710.13.3.1.3 Mesurament de l'aïllament 
 

Es realitzaran entre el neutre i el terra, així com entre el 
neutre i les fases, havent-se de complimentar el que estableix la 
Instrucció ITC-BT 18 i en el full d'interpretació Nº 10, de 6 de 
juny de 1.975, del Ministeri d'Indústria i Energia. 

 
710.13.3.1.4 Mesurament de terres 
 

S'executarà entre les línies d'enllaç amb la terra en secció 
mínima de 16 mm2 i els elèctrodes de terra situats a uns 15 m. Es 
comprovarà el compliment de la Resolució de 17 de maig de 1.989 
de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, 
Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió, relativa a instal·lació 
d'enllumenat públic. 
 
710.13.3.1.5 Mesurament del factor de potència 
 

Mitjançant la lectura de consums entre els comptadors 
d'energia elèctrica activa i reactiva, obtenint-se el cos fi o factor de 
potència. 

 
710.13.3.1.6 Comprovació de les proteccions 
 

Es comprovaran les proteccions contra sobrecàrregues i 
tallcircuits, tant en l'escomesa al quadre de comandament i mesura, 
sortides de la xarxa d'alimentació dels punts de llum i caixes de 
protecció de línies. Es comprovarà el compliment, també de la 
Resolució de 17 de maig de 1.989 esmentada en el apartats 
anteriors. 
 
710.13.3.1.7 Comprovació de les connexions  
 

Es comprovaran un percentatge suficient de connexions 
i empalmaments. 

 
710.13.3.2 Mesures luminotècniques 
 

Les mesures luminotècniques comprendran les 
d'il·luminància i, en el seu cas, les mesures de luminància i 
enlluernament. 
 
710.13.3.2.1 Il·luminància 
 

Es calcularà la il·luminància mitja mitjançant el mètode 
dels nou punt. La mesura de la il·luminància, en els punts 

establerts per l'esmentat mètode, es realitzarà mitjançant 
luxòmetre de responsa. 

 
710.14  Amidament i abonament 
 

Cadascuna de les unitats de l'enllumenat públic 
s'amidaran i abonaran segons (llista no exhaustiva): 
 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 
d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la 
canalització, per avís de instal·lacions existents. S’amidarà i 
abonarà per metres linials 

 
Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat 

de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 
90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, 
muntat com a canalització soterrada. S’amidarà i abonarà per 
metres linials  
 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de 
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació. S’amidarà i abonarà per unitat realment col·locada i 
instal·lada 

 
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de 

serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons 
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. S’amidarà i abonarà 
per unitat realment col·locada i instal·lada. 

 
Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de 

superfície 0,45 m2, de 3 mm de gruix i soterrada. S’amidarà i 
abonarà per unitat realment col·locada i instal·lada 
 

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat 
en malla de connexio a terra a fons de rasa. S’amidarà i abonarà 
per metres linials 

 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, 
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. S’amidarà i 
abonarà per metres linials 

 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, 
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat 
en tub . S’amidarà i abonarà per metres linials 

 
Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa 

de fins a 4x50 mm2 de seccio, amb maniguet d'empalmament 
termoretràctil i cintes. Inclou la seva execucio. S’amidarà i 
abonarà per unitat realment col·locat i instal·lat. 
 

Llumenera model LEVANTE  Led de 40 W de Cariboni 
o equivalent.  Làmpada de leds, equip electrònic, cos i element de 
fixació en foneria d'alumini UNI  EN 46100, color gris RAL 
9006. Difusor frontal realitzat en polímer transparent amb un 
grau de protecció IP66. Sistema de tancament mecànic. Tres punts 
de subjecció. Possibilitat de regulació de la orientació (0º - 45º- 
90º). Parts metàl·liques en acer inoxidable AISI304. 20 POWER 
LED 3000K. Premsaestopa apte per a cablejat de 7 - 10 mm. 
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Òptica asimètrica. IP 66. Classe II.  Subministrament i 
col·locació. Inclou acoblament a columna (kit junta màstil). 
S’amidarà i abonarà per unitat realment col·locada i instal·lada. 

 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 
platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de 
Barcelona, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de 
formigó (inclou excavació i dau de formigó) i amb la instal·lació 
elèctrica interior (inclou caixa de connexions i protecció). Inclou 
presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada. S’amidarà i 
abonarà per unitat realment col·locada i instal·lada. 
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PART  IX ELEMENTS URBANS 
 

CAPÍTOL IV ELEMENTS URBANS 

 

 
Article 940 PAPERERES (Nou article) 

 
Nou article 

Índex 

940.1 Definició  

940.2 Condicions tècniques 

940.3 Amidament i abonament 

 
940.1 Definició 
 
 Es refereix a la instal·lació de papereres en la via urbana 
 

940.2 Condicions tècniques 
 
 Les papereres seran del tipus descrites en el preu unitari 
 

940.3 Amidament i abonament 
 
 Es distingeixen els següents preus unitaris (llista no 
exhaustiva): 
 

 Paperera metàl·lica circular PA-600 (Benito o similar) 
de 60 l de capacitat i 37 cm de diàmetre, formada per 
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un 
eix de gir horitzontal amb clau triangular de 
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix 
separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 
tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la 
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester 
al forn, col·locada 
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PART  X SERVEIS 

MODIFICATS 
 
 

CAPÍTOL II XARXA BAIXA I 

MITJA TENSIÓ  
 

Article 1200 XARXA BAIXA I MITJA 

TENSIÓ (Nou article) 
 
 

Nou Article 

Índex 

1200.1 Definició  

1200.2 Condicions generals 

1200.3 Amida 
 
 

1200.1  Definició 

 
 Es refereix a tots els treballs necessaris d’obra civil per a 
executar la nova xarxa de baixa tensió en carrer Major i, per a 
resoldre les afeccions de les línies existents de baixa i mitja tensió a 
l’execució del projecte. 

 
1200.2  Condicions generals 

 
 En tots els treballs es complirà la normativa particular 
de la companyia subministradora concessionària del servei Fecsa-
Endesa. 

 
1200.3  Amidament i abonament 

 
 Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 
exhaustiva): 
  
 Subministrament i col·locació de planxa d'acer de 8mm 
de gruix per tal de protegir instal·lació elèctrica existent. 
S'amidarà i abonarà per metres lineals (ml) col·locades. 
 
Base de formigó per paviment construïda amb formigó HM-
20/B/20/I, compactada (vibrat) i anivellada. Inclou les possibles 
addicions al formigó per al curat, presa, treballabilitat, etc, i les 
juntes de formigonat i de temperatura. Subministrament i 
col·locació. S'amidarà i abonarà per metres cúbic realitzat. 
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PART  XI GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Article 1600   GESTIÓ DE RESIDUS (Nou 

article) 
 

Nou article 

Índex 

1600.1 Definició  

1600.2 Classificació dels residus 

1600.2.1 Definició i condicions de les partides 

d’obra executades 

1600.2.1.1 Classificació dels residus 

1600.2.1.2 Residus especials 

1600.2.2 Condicions del procés d’execució 

1600.2.2.1 Residus de la construcció 

16002..3  Normativa de compliment obligatori 

1600.3 Transport de residus d’excavació a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus 

1600.3.1 Definició i condicions de les partides 

d’obra executades 

1600.3.1.1 Càrrega i transport de material de les 

excavacions i residus 

1600.3.1.2 Transport a obra 

1600.3.1.3 Transport a instal·lació externa de 

gestió de residus 

1600.3.2 Condicions del procés d’execució 

1600.3.2.1 Càrrega i transport de material 

d’excavació i residus 

1600.3.2.2 Residus de la construcció 

1600.3.3 Normativa de compliment obligatori 

1600.4 Matxuqueig de residus petris d’obra 

1600.4.1 Definició i condicions de les partides 

d’obra executades 

1600.4.2 Condicions del procés d’execució 

1600.4.3 Normativa de compliment obligatori 

1600.5 Trituració de residus no petris a obra 

1600.5.1 Definició i condicions de les partides 

d’obra executades 

1600.5.2 Condicions del procés d’execució 

1600.5.3 Normativa de compliment obligatori 

1600.6 Amidament i abonament 
1600.6.1 Classificació dels residus 

1600.6.2 Transport de residus d’excavació a 

instal·lació autoritzada de gestió de 

residus 

1600.6.3 Disposició de residus a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus 
 
 

1600.1   Definició 

 
El present projecte inclou un estudi de Gestió de Residus 

a resultes del Reial Decret  105/2008 de 1 de febrer. Aquest estudi 
inclou una memòria, annexes, plànols  i plec de condicions que es 
consideraran part del Plec de condicions particulars  del  projecte 
mencionat. 

 
 1600.2  Classificació de residus 
 

1600.2.1 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 

 
1600.2.1.1 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: 

 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
 
     - 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) 

   -  Si es fa la separació selectiva en un centre de 
transferència (extern): 

   -   Inerts i 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. 

 
1600.2.1.2 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. 

 
1600.2.2  Condicions del procés d’execució 

 
1600.2.2.1   Residus de la construcció: 
 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 
proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
1600.2.3  Normativa de compliment obligatori 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 
Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 

 

 
1600.3  Transport de residus d’excavació a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus 
 

1600.3.1  Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en 

l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
 
- Transport o càrrega i transport del residu: material 

procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 

16 00.3.1.1 Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 
 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 
necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements 
adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de 
transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 

16 00.3.1.2   Transport a obra: 
 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o 
residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla 
de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa 
indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de 
la DF. 
 

16 00.3.1.3  Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 
 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on 
s’indiqui, com a mínim: 

 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el 

seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el 

residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió 

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

 

1600.3.2 Condicions del procés d’execució 
 

1600.3.2.1 Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 
 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per 
al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
1600.3.2.2  Residus de la construcció: 
 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 
proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
1600.3.3  Normativa de compliment obligatori 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 
Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 

 
 

1600.4  Matxuqueig de residus petris a l’obra 

 
1600.4.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 
La superfície de les tongades ha de tenir el pendent 

transversal necessari per assegurar l'evacuació de les aigües sense 
perill d'erosió. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la 
runa a la trituradora, i les operacions de classificació i càrrega del 
material triturat sobre camió o contenidor. 

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que 
permeti la seva reutilització com a granulat. 

Cada material, en funció  de la seva classificació com a 
tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc separat, per tal de 
facilitar la seva reutilització. 

 
1600.4.2 Condicions del procés d’execució 

 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal 

que no es barregin materials incompatibles, en funció de la 
reutilització prevista. 

Els materials potencialment contaminats, com 
components de xarxes de clavegueram o els que continguin 
fibrociment, no s’han de matxucar. 

 
1600.4.3 Normativa de compliment obligatori 

 
Ley 10/1998, de 21 de abril, 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 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de 
Catalunya. 
 
 

1600.5  Trituració de residus no petris a l’obra 

 
1600.5.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 
Trituració  dels residus no petris com ara plaques de 

fibres de vidre, fibres de roca, guix laminat, fusta, etc, generats als 
enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària 
especialitzada d’acord amb el tipus de residu. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la 
runa a la trituradora, i les operacions de classificació i càrrega del 
material triturat sobre camió o contenidor. 

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per 
tal de facilitar la càrrega als contenidors. 

 
1600.5.2 Condicions del procés d’execució 

 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal 

que no es barregin materials incompatibles, en funció de la 
reutilització prevista. 

 
1600.5.1 Normativa de compliment obligatori 

 
Ley 10/1998, de 21 de abril, 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 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus 
de Catalunya. 
 

 

1600.6 Amidament i abonament 
 
 Tots els amidaments de la gestió de residus seran en 
volum sobre perfil. Aleshores no serà d’aplicació cap coeficient 
corrector per l’esponjament del material. 
 

Es distingiran els següents preus unitaris (llista no 
exhaustiva): 
 
1600.6.1  Classificació de residus: 
 

 m3 de volum sobre perfil realment classificat d’acord 
amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs” de la obra. 

 
1600.6.2 Transport de residus d’excavació a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus: 
 

 El  transport de residus enderrocs inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 
per a transport de 12 t, on calgui contenidor de 9 o 12 t,  
amb un recorregut a qualsevol distancia, mesurat sobre 
perfil .S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) sobre 
perfil del material realment transportat. El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article. 

 El  transport de residus terres inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 
per a transport de 12 t, on calgui contenidor de 9 o 12 t,  
amb un recorregut a qualsevol distancia, mesurat sobre 
perfil .S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) sobre 
perfil del material realment transportat. El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article. 

 
Sempre el m3 de volum amidat amb el criteri de la 

partida d'obra d'excavació que li correspongui, s’amidarà sobre 
perfils, la qual cosa no se suposarà cap increment per esponjament. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
 
1600.6.3  Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió 

de residus  
 

Disposició de residus de construcció o demolició inerts o 
no especials i material d’excavació: 

 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de 
formigó inerts, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002).La medició es fará sobre 
perfil. S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) sobre 
perfil del material realment transportat. El preu unitari 
inclou tots els materials i treballs especificats en el 
present article. 
 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus 
bituminosos inerts, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN MAM/304/2002).La medició es fará 
sobre perfil. S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) 
sobre perfil del material realment transportat. El preu 
unitari inclou tots els materials i treballs especificats en 
el present article. 

 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció no inclòs, de residus de terra inerts, 
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 
La medició es fará sobre perfil. S’amidarà i abonarà per 
metres cúbics (m3) sobre perfil del material realment 
transportat. El preu unitari inclou tots els materials i 
treballs especificats en el present article. 

 

 Transport de bidons de residus especials a centre de 
recollida i transferència. S’amidarà i abonarà per unitats 
(ut). 

 

 Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials. 
S’amidarà i abonarà per unitats (ut). 

 
 

Sempre el  m3 de volum serà mesurat sobre perfil de cada 
tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. la qual cosa no se suposarà cap increment per 
esponjament. 

 
 

El preu unitari inclou tots els materials i treballs 
especificats en el present article. 

 
 

Disposició de residus: 
 

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la 
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el 
cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 
determina la Llei 8/2008. 

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. 
 
 

Els preus anteriors inclouen el cànon d’abocament o 
disposició, i la gestió i l’entrega de la documentació d’abocament a 
la Direcció facultativa. 
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PART  FINAL CONCLUSIÓ 
 

 

Amb la totalitat de les prescripcions tècniques contingudes en aquest Document Número 3 “Plec de 

Condicions Tècniques Particulars” considerem que queden suficientment definits tècnicament els elements 

i  unitats d’obra així com altres aspectes de caràcter general del present projecte.     

 

 

Barcelona, abril del 2014 

 

 

 

 

 

        Joaquim Ventura i Torres 

        Cap de Secció 

        Eng. Camins, Canals i Ports 

        Núm. Col·legiat: 9804 

        Autor del Projecte 
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4.1 AMIDAMENTS 

 



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS
Títol 01  ENRETIRADA D'ELEMENTS I PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 G22D3011 M2 ESBROSSADA TERRENY AMPL.>2M,+MITJANS MEC.,CÀRREGA MEC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 140,000 10,000 0,750 1.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS
Títol 02  ENDERROCS

1 G2192C04 M END.VORADA+RIGOLA FORM.SOB/FORM.,MARTELL TRENC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud

2 Pla Parcial T

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" P 10,000 1,500 PERORIGEN(G1:
G3, C4)

TOTAL AMIDAMENT 16,500

2 F219UX4Z M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS FINS A 10 CM,ESCOMBRAT.+CÀRREGA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície

2 Nort Parada Bus T

3 31,970 31,970 C#*D#*E#*F#

4 Pla Parcial T

5 8,840 8,840 C#*D#*E#*F#

6 Percentatge "A origen" P 10,000 4,081 PERORIGEN(G1:
G5; C6)

TOTAL AMIDAMENT 44,891

3 G219Q105 M TALL SERRA DISC PAVIMENT MESCLES BITUM. O FORM., FINS FONDÀRIA 20 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud

2 Nort Parada de Bus T

3 72,840 72,840 C#*D#*E#*F#

4 Pla Parcial T

5 19,680 19,680 C#*D#*E#*F#

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 Percentatge "A origen" P 10,000 9,252 PERORIGEN(G1:
G5; C6)

TOTAL AMIDAMENT 101,772

4 G2194XB2 M2 DEMOL.PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA, G<=10CM,AMPL.<=2M,RETRO.+MART.TRENCAD.+CÀRREGA
CAM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície

2 Nort Parada de Bus T

3 38,820 38,820 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" P 10,000 3,882 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 42,702

5 F2194J10 M2 ENDERROC VORERA QUALSEVOL TIPUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície

2 Pla Parcial T

3 Vorera de llamborda 77,010 77,010 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" P 10,000 7,701 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 84,711

6 F2194U22 M2 END.PAV LLAMB AMPL<=2M, MITJ.MECÀNICS+CÀRREGA CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 Cruïlla vorada panot 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Oest 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 Resta cami 86,000 0,500 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 02  SISTEMA VIARI
Títol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 M2 REPÀS+PICON.ESPLANADA,M.MEC.,95%PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla parcial T

2 98,443 98,443 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge "A origen" P 10,000 9,844 PERORIGEN(G1:
G2,C3)

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 108,287

2 F221A210 M3 EXCAVACIÓ DE TERRA A CEL OBERT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 50,000 0,560 28,000 C#*D#*E#*F#

3 98,443 0,560 55,128 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" P 10,000 8,313 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 91,441

3 F221A215 M3 CÀRREGA TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 50,000 0,560 28,000 C#*D#*E#*F#

3 98,443 0,560 55,128 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" P 10,000 8,313 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 91,441

4 F928101F M3 SUBBASE MAT.SELEC., ESTESA+PICON.95%PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terraplens camí 1,500 120,000 180,000 C#*D#*E#*F#

2 Percentatge "A origen" P 10,000 18,000 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 198,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 02  SISTEMA VIARI
Títol 02  ENCINTATS

1 F9651215 ML VORADA P-1 RECTA (8 X 20 CM) DOBLE CAPA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 Cruïlla vorada panot 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Oest 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 Resta cami 86,000 2,000 172,000 C#*D#*E#*F#

5 Zona Parada bus T

6 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

7 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

8 Percentatge "A origen" P 10,000 28,050 PERORIGEN(G1:
G7,C8)

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 308,550

2 F9742210 ML RIGOLA PREFABRICADA 20 X 20 X 8 CM BLANCA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge "A origen" P 20,000 2,520 PERORIGEN(G1:
G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 15,120

3 F9655720 m VORADA T-3 RECTA (14/17 X 28 CM) DOBLE CAPA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cul de sac Pla parcial T

2 Zona Llambordes 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge "A origen" P 10,000 2,000 PERORIGEN(G1:
G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 02  SISTEMA VIARI
Títol 03  PAVIMENTACIÓ

1 F9H121U4 T PAVIMENT BITUM.CONT.CALENT AC 16 SURF B60/70 D (IVA I D-12),G.GRANÍTIC,BETUM
ASF.,COMP.+P.P.DESPL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 20,159 0,040 2,400 2,000 3,871 C#*D#*E#*F#

3 Zona Parada de Bus T

4 126,183 0,040 2,400 2,000 24,227 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge parcial % 10,000 2,810 PERPARCIAL(G1:
G4, C5)

TOTAL AMIDAMENT 30,908

2 F9J13R10 M2 REG ADHÈRENCIA ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 20,159 2,000 40,318 C#*D#*E#*F#

3 Zona Parada de Bus T

4 126,183 2,000 252,366 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge parcial % 10,000 29,268 PERPARCIAL(G1:
G4, C5)

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 321,952

3 F93120Z M3 BASE TOT-U ART., ESTESA+PICON.95%PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 38,820 0,150 5,823 C#*D#*E#*F#

3 Cruïlla vorada panot 16,000 2,000 0,300 9,600 C#*D#*E#*F#

4 Oest 18,000 2,000 0,300 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,223

4 F9F15115 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES BETULO SENSE BASE FORMIGÓ SOBRE MORTER PASTAT
PAVIMENT DE LLAMBORDES CONSTRU

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 Cruïlla vorada panot 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Oest 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 Nomès a una banda? 86,000 0,500 43,000 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 10,000 11,100

TOTAL AMIDAMENT 122,100

5 F9E1321G M2 PAVIMENT PANOT P/VORERA GRIS,20X20X4CM,PREU ALT,COL.TRUC MACET.MORT.1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pla Parcial T

2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge "A origen" P 10,000 2,600 PERORIGEN(G1:
G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 28,600

6 F9360021 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-15/B/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla Parcial T

2 38,820 0,250 9,705 C#*D#*E#*F#

3 Cruïlla vorada panot 16,000 2,000 0,120 3,840 C#*D#*E#*F#

4 Oest 18,000 2,000 0,120 4,320 C#*D#*E#*F#

5 Nomès a una banda? 86,000 0,500 0,150 6,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,315

7 F9H121UX jor JORNADA TRASLLAT EQUIPS AGLOMERAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 02  SISTEMA VIARI
Títol 04  SENYALITZACIÓ

1 FBB11131 u PLACA LÀM.REFLECT.NIVELL 1 INTENS. TRIANGULAR,COSTAT=135CM,FIX.MEC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBB31620 u PLACA COMPLEMENTÀRIA LÀM.REFLECT.NIVELL 1 INTENS.,60X20CM,FIX.SENYAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GBB21301 U PLACA LÀM.REFLECT.NIVELL 1 INTENS.,90X90CM,FIX.MEC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBBZ1120 M SUPORT RECT.,TUB ACER GALV.80X40X2MM,FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 GBBZA003 U BASE D'ACER DE SUBJECCIÓ AL FONAMENT DEL PAL Ø 90 MM DE SENYALS DE TRÀNSIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 GBA1U311 M PINTAT DE BANDA DE 10 CM DE AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M.2.1 T

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 7

7 GBA1U321 M PINTAT DE BANDA DE 15 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M.7.9 T

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 GBA31110 M2 PINTAT FAIXES SUPERFICIALS,REFLECTORA,MÀQ.ACCIONAMENT MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passos de vianants 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Lletres BUS 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,600

9 FBB11251 u PLACA LÀM.REFLECT.NIVELL 1 INTENS.,CIRC.,D=60CM,FIX.MEC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-308 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 02  SISTEMA VIARI
Títol 06  ELEMENTS URBANS

1 FQ213112 U PAPERERA TRABUCABLE,D=45A55CM,PLANXA PINT.,ANC.2 DAUS FORM.30X30X30CM

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 03  SANEJAMENT
Títol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2226A1Y M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada

2 Zona Parada de Bus T

3 Cap a embornal 1 8,500 1,000 1,500 12,750 C#*D#*E#*F#

4 Cap a embornal 2 13,000 1,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

5 Zona Cul de Sac Pla parcial T

6 Reixa 1 a nou pou 7,000 1,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Reixa 2 a nou pou 5,000 1,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 8

8 Pou 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,250

2 F221A215 M3 CÀRREGA TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada

2 Zona Parada de Bus T

3 Cap a embornal 1 8,500 1,000 1,500 12,750 C#*D#*E#*F#

4 Cap a embornal 2 13,000 1,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

5 Zona Cul de Sac Pla parcial T

6 Reixa 1 a nou pou 7,000 1,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Reixa 2 a nou pou 5,000 1,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

8 Pou 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,250

3 F228A100 M3 REBLERT I PICONAT DE RASES I POUS AMPLADA INFERIOR 0,80 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada

2 Zona Parada de Bus T

3 Cap a embornal 1 8,500 1,000 0,750 6,375 C#*D#*E#*F#

4 Cap a embornal 2 13,000 1,000 0,750 9,750 C#*D#*E#*F#

5 Zona Cul de Sac Pla parcial T

6 Reixa 1 a nou pou 7,000 1,000 0,750 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Reixa 2 a nou pou 5,000 1,000 0,750 3,750 C#*D#*E#*F#

8 Pou 2,000 2,000 0,750 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,125

4 F242U005 M3 TRANSPORT TERRA INTERIOR OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada

2 Zona Parada de Bus T

3 Cap a embornal 1 8,500 1,000 1,500 12,750 C#*D#*E#*F#

4 Cap a embornal 2 13,000 1,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

5 Zona Cul de Sac Pla parcial T

6 Reixa 1 a nou pou 7,000 1,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Reixa 2 a nou pou 5,000 1,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

8 Pou 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,250

5 F9360020 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 C Longitud Secció

2 Zona Parada de Bus T

3 Cap a embornal 1 8,500 0,300 2,550 C#*D#*E#*F#

4 Cap a embornal 2 13,000 0,300 3,900 C#*D#*E#*F#

5 Zona Cul de Sac Pla parcial T

6 Reixa 1 a nou pou 7,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

7 Reixa 2 a nou pou 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#

8 Pou 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,650

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 03  SANEJAMENT
Títol 02  CANONADES

1 FD7JM225 m TUB PE D=315MM,JUNTA ELÀSTICA,COL.FONS.RASA,LLIT SORRA,REOM.15CM S/TUB,SAULÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud

2 Zona Parada de Bus T

3 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

5 Zona Cul de Sac Pla parcial T

6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,500

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 03  SANEJAMENT
Títol 03  OBRES DE FÀBRICA, ELEMENTS DE FOSA

1 FD5J5232 M2 RECRESCUT EMBORNAL O TRONETA AMB PARET MAÓ MASSÍS

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada

2 Segons plànols sanejament 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge "A origen" P 10,000 0,600 PERORIGEN(G1:
G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 6,600

2 FDB1S20 ut SOLERA POU REGISTRE 1,20 X 1,20 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície

2 Pous petits 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDD10015 m2 FORMACIÓ PARET POU REGISTRE PETIT SOBRE NOVA XARXA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Diametre Alçada

2 Pou 1,000 0,900 2,500 7,069 PI*(C#*D#*E#)

TOTAL AMIDAMENT 7,069

4 FD5ZJJH8 u MARC I TAPA HIDRAULICA 80 BENITO/SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

2 pou petit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FD5ZAK00 UT MARC I REIXA INTERCEPTORA 100 X 50 X 7 CM FOSA GRIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FD5J4F0V UT CAIXA P/EMBOR. +SORRER 100X500X85CM,PARET 10CM,SOLERA 10CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols sanejament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 04  ENLLUMENAT I SEMAFORITZACIÓ
Títol 01  ENLLUMENAT
Subcapítol (1) 01  ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 FHX1B010 U KIT D'EMPALMAMENT PER A CABLE DE COURE DE TENSIO BAIXA DE FINS A 4X50 MM2 DE SECCIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 04  ENLLUMENAT I SEMAFORITZACIÓ
Títol 01  ENLLUMENAT
Subcapítol (1) 02  RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

1 F222C001 M3 EXCAVACIÓ DE CATES PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F2A1U105 M3 SUBMINISTR.SÒL SELECC.PRÉSTEC,CBR>10,COMPACT.95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

3 F2226A1Y M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 0,400 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 0,400 0,700 2,520 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 0,400 0,700 3,080 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#

14 A8-A9 (SEM) 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,080

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 12

4 F221A215 M3 CÀRREGA TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 0,400 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 0,400 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 0,400 0,300 1,320 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

14 A8-A9 (SEM) 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

15 0,000

TOTAL AMIDAMENT 16,320

5 F242U005 M3 TRANSPORT TERRA INTERIOR OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 0,400 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 0,400 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 0,400 0,300 1,320 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

14 A8-A9 (SEM) 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,320

6 F228A100 M3 REBLERT I PICONAT DE RASES I POUS AMPLADA INFERIOR 0,80 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 0,400 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 13

4 A12-L2.5 9,000 0,400 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 0,400 0,300 1,320 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

14 A8-A9 (SEM) 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,320

7 FG22TH1K M S/C TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE CAPA,DN=90MM,20J,450N,CANAL.SOT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,000

8 FDKZH9B4 U BASTIM.+TAPA FOS.DÚC.,P/PERICÓ SERV.,RECOLZADA,PAS ÚTIL 400X400MM,B125,COL.MORT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 A14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 A15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 A16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FDK262B8 U PERICÓ REGIST.FORM.PREF.SENSE FONS,40X40X45 CM,P/INST.SERVEIS,S/LLIT GRAVA G=15
CM,+REBLERT TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 A12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 A14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 A15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 A16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FHM1S001 U POSADA A TERRA D'ELEMENT METÀL·LIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FG31H554 M CABLE 0,6/1 KV RVFV, 4X6MM2,COL.TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

14 L1.5-L1.5.1 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

15 L1.5.1-L1.5.1.1 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

16 L1.5.1-L1.5.2 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

17 L1.5.2-L1.5.3 58,000 1,000 58,000 C#*D#*E#*F#

18 L1.5.3-L1.5.4 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,000

12 FDGZU050 M BANDA CONT. PLÀSTIC, COLOR, 30CM,COL.LOCADA LLARG RASA, 20CM SOBRE CANONADA, P/MALLA
SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 15

6 L2.6-L2.7 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,000

13 FG38U355 M CONDUCTOR COURE NU,1X35MM2,MUNT.EN CONNEXIÓ TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 FG319174 M CABLE 0,6/1 KV RV-K, 1X16MM2 COL. TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,000

15 F9360020 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 0,400 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 16

8 A13-L2.8 11,000 0,400 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

12 A14-A15 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

13 A15-L2.11 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

14 A8-A9 (SEM) 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,760

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 04  ENLLUMENAT I SEMAFORITZACIÓ
Títol 01  ENLLUMENAT
Subcapítol (1) 03  PUNTS DE LLUM

1 FHK2S033 U LLUMERA MODEL LEVANTE LED DE 40 W DE CARIBONI O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L2.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 L2.4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 L2.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 L2.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 L2.7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 L2.8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 L2.9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 L2.10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 L2.11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FHM1UF22 U COLUMNA PLANXA AC.GALV.TRONCOCÒNICA,H=4M,BASE PLAT.+PORTA,DAU FORM,S/PLEC AJ. BCN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L2.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 17

2 L2.4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 L2.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 L2.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 L2.7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 L2.8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 L2.9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 L2.10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 L2.11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 04  ENLLUMENAT I SEMAFORITZACIÓ
Títol 02  SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1) 01  OBRA CIVIL

1 F222C001 M3 EXCAVACIÓ DE CATES PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG22TH1K M S/C TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE CAPA,DN=90MM,20J,450N,CANAL.SOT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 A8-A9 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

3 FDKZH9B4 U BASTIM.+TAPA FOS.DÚC.,P/PERICÓ SERV.,RECOLZADA,PAS ÚTIL 400X400MM,B125,COL.MORT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 18

3 A8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FDK262B8 U PERICÓ REGIST.FORM.PREF.SENSE FONS,40X40X45 CM,P/INST.SERVEIS,S/LLIT GRAVA G=15
CM,+REBLERT TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 A8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FDGZU050 M BANDA CONT. PLÀSTIC, COLOR, 30CM,COL.LOCADA LLARG RASA, 20CM SOBRE CANONADA, P/MALLA
SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A11-L2.3 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 L2.3-L2.4 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 L2.4-A12 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 A12-L2.5 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 L2.5-L2.6 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 L2.6-L2.7 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 L2.7-A13 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 A13-L2.8 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

9 L2.8-L2.9 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 L2.9-L2.10 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

11 L2.10-A14 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 A8-A9 (SEM) 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Títol 01  ELECTRICITAT MT
Subcapítol (1) 01  OBRA CIVIL

1 FDG5S001 M PLANXA D'ACER DE 8MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció instal·lació exitent 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 F9360020 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció instal·lació exitent 25,000 0,150 1,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 01  ENDERROCS

1 F2R24200 M3 CLASSIF.RESIDUS CONS. RES.INERTS,NO ESPEC.,ESPECIALS,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Secció Longitud Ample Alçada

2 Fresat 40,810 0,080 3,265 C#*D#*E#*F#

3 Paviment MB 42,702 0,100 4,270 C#*D#*E#*F#

4 Voreres 84,711 0,260 22,025 C#*D#*E#*F#

5 Vorada i rigola 0,095 16,500 1,568 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,128

2 F2R6506A M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS A INSTAL.LACIÓ DE GESTIÓ AUTORITZADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Secció Longitud Ample Alçada

2 Fresat 40,810 0,080 3,265 C#*D#*E#*F#

3 Paviment MB 42,702 0,100 4,270 C#*D#*E#*F#

4 Voreres 84,711 0,260 22,025 C#*D#*E#*F#

5 Vorada i rigola 0,095 16,500 1,568 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,128

3 F2RA71H5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT,CÀNON NO INCLÒS,RESIDUS BITUM.
INERTS,1,48T/M3,LER 170302

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Secció Longitud Ample Alçada

2 Fresat 40,810 0,080 3,265 C#*D#*E#*F#

3 Paviment MB 42,702 0,100 4,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,535

4 F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT,CÀNON NO INCLÒS,RESIDUS FORM.
INERTS,1,48T/M3,LER 170101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Secció Longitud Ample Alçada

2 Voreres 84,711 0,260 22,025 C#*D#*E#*F#

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 20

3 Vorada i rigola 0,095 16,500 1,568 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,593

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 02  TERRES

1 F2R3426A M3 TRANSPORT TERRES INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 91,441 91,441 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,441

2 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT,RESIDUS TERRA INERTS,1,6T/M3,LER 170504

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 91,441 91,441 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,441

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 03  SANEJAMENT

1 F2R3426A M3 TRANSPORT TERRES INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada

2 Zona Parada de Bus T

3 Cap a embornal 1 8,500 1,000 0,750 6,375 C#*D#*E#*F#

4 Cap a embornal 2 13,000 1,000 0,750 9,750 C#*D#*E#*F#

5 Zona Cul de Sac Pla parcial T

6 Reixa 1 a nou pou 7,000 1,000 0,750 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Reixa 2 a nou pou 5,000 1,000 0,750 3,750 C#*D#*E#*F#

8 Pou 2,000 2,000 1,750 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,125

2 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT,RESIDUS TERRA INERTS,1,6T/M3,LER 170504

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av Beguins 55,000 0,400 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

2 Pous 5,000 1,500 1,500 11,250 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge "A origen" P 10,000 5,525

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 60,775

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 04  ENLLUMENAT

1 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT,RESIDUS TERRA INERTS,1,6T/M3,LER 170504

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació cates 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 A11-L2.3 5,000 0,400 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

3 L2.3-L2.4 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 L2.4-A12 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

5 A12-L2.5 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#

6 L2.5-L2.6 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 L2.6-L2.7 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

8 L2.7-A13 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

9 A13-L2.8 11,000 0,400 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#

10 L2.8-L2.9 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

11 L2.9-L2.10 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

12 L2.10-A14 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

13 A14-A15 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

14 A15-L2.11 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

15 A8-A9 (SEM) 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,760

2 F2R3426A M3 TRANSPORT TERRES INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació cates 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 A11-L2.3 5,000 0,400 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

3 L2.3-L2.4 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 L2.4-A12 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

5 A12-L2.5 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#

6 L2.5-L2.6 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 L2.6-L2.7 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

8 L2.7-A13 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

9 A13-L2.8 11,000 0,400 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#

10 L2.8-L2.9 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

11 L2.9-L2.10 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

12 L2.10-A14 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

13 A14-A15 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

14 A15-L2.11 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 22

15 A8-A9 (SEM) 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,760

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 05  SEMAFORITZACIÓ

1 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT,RESIDUS TERRA INERTS,1,6T/M3,LER 170504

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F2R3426A M3 TRANSPORT TERRES INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 06  ALTRES

1 F2R5K000 U TRANS.BIDONS RESIDUS ESP.CENTRE RECOLL.+TRANSF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F2R5PL00 U SUBMINISTR.BIDÓ 200L,P/RESIDUS ESP.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 01  PROTECCIONS PERSONALS. DEL CAP

1 H1411111 U CASC SEGURETAT,P/ÚS NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILÈ,P<=400G

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 23

Títol 02  PROTECCIONS PERSONALS. DELS ULLS

1 H1420020 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES
GRADUADES, AMB MUN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H1423230 U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1421110 U ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H142AC60 U PANTALLA P/SOLD.ELÈCT.,MARC ABAT.,SUPORT POLIÈST.REFORÇ.FV VUL.G=1,35MM,VISOR
INACTÍNIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 03  PROTECCIONS PERSONALS. DE LES EXTREMITATS SUPERIOR

1 H1450030 U PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB DITS I PALMELL DE
NITRIL PORÓS SOB

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H1450040 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT RESISTENTS ALS PRODUCTES QUÍMICS, DE NEOPRÈ SENSE
SUPORT I  FOLRAT  DE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1450060 U PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ, DE CAUTXÚ AMB MANIGUETS FINS A MIG
AVANTBRAÇ, HOMO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1450090 U PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ I
MÀNIGA LLARGA DE SER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 04  PROTECCIONS PERSONALS. DE LES EXTREMITATS INFERIOR

1 H1460030 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE
NILÓ RENTABLE, A

EUR

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 H1460040 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC TIPUS ENGINYER, AMB LLENGÜETA DE MANXA I FOLRADES DE
PELUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H1460050 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMEL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 H1460070 U PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURME

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 ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 05  PROTECCIONS PERSONALS. DEL COS

1 H147M007 U ARNÈS SEIENT SOLIDARI EQ.PROT.INDIVID.CAIGUDES ALÇ.

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 ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 06  PROTECCIONS PERSONALS. ROBA DE TREBALL

1 H1480070 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H1480090 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS PER A EDIFICACIÓ, DE PVC SOLDAT DE 0.3
MM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H1480110 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 H1481343 U GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES LINEALS,POLIÈST./COTÓ (65%-35%),GROC,TRAMA
240,BUTXA.INT.+TIRES REFLECT.

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 ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 07  PROTECCIONS PERSONALS. DE LES OÏDES

1 H1430020 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 08  PROTECCIONS PERSONALS. DE L'APARELL RESPIRATORI

1 H1440010 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 09  PROTECCIONS COL·LECTIVES. CAIGUDES

1 H1534001 U BOLET VERMELL P/PROTECCIÓ EXTREM ARMADURES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 H1521431 M BARANA PROT.P/ESCA.H=1M,TRAVESSER FUSTA,FIX.SUPORTS MUNTANT
MET.+MORDAS.P/SOSTRE,DESMUNT.INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 H152U000 M TANCA ADVERTÈNCIA MALLA TARONJA POLIETILÈ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 H152J105 M CABLE FIADOR P/CINTURÓ SEGUR.,FIX.ANCORAT.SERVEI,DESMUNT.INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 H152J100 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PASSERA DE SEGURETAT METÀL·LICA PROVISIONAL AMB
BARANES INCLOSES PE

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 ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 10  PROTECCIONS COL·LECTIVES. ÚS MAQUINÀRIA

1 H15A0003 U SENYAL ACÚSTICA MARXA ENRERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H15A2015 U LLUMENERA SENYAL.MAQU.MOVIM.,AMBRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 12  PROTECCIONS COL·LECTIVES. SENYALITZACIÓ HORITZONTA

1 HBA12C12 M PINTAT FAIXA CONTÍNUA 15CM,REFLECTORA,MÀQUINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 HBA11612 M PINTAT FAIXA DISCONTÍNUA 30CM 1/1,REFLECTORA,MÀQUINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 H1532581 M2 PLATAFORMA MET.P/PAS PERS.,AMPL.<=1M,PLANXA ACER,G=8MM,DESM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 13  PROTECCIONS COL·LECTIVES. SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 HBB21640 U PLAFÓ 120 X 120 CM
PLAFÓ AMB PINTURA REFLECTORA DE 120X120 CM, PER A CARTELLS DE TRÀNSIT I INFORMAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HBBZ1111 ML SUPORT RECTANGULAR ACER GALV.80X40X2MM,CLAVAT TERRA+DESMUNTATGE

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 HBBZ1211 ML SUPORT RECTANGULAR ACER GALV.100X50X3MM,CLAVAT TERRA+DESMUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 HBB11131 U PLACA PINTURA REFLECTANT TRIANGULAR COSTAT=135CM,FIX.MEC.+DESMUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TP-50 groc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 TP-17a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 TP-3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 HBB11261 U PLACA PINTURA REFLECTANT CIRC.,D=90CM,FIX.MEC.+DESMUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TR-301 groc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HBB20005 U SENYALISTES PER A PAS ALTERNATIU I O TALL DE TRÀNSIT PUNTUAL

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 ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 14  PROTECCIONS COL·LECTIVES. SENYAL. VERTICAL INFORM.

1 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FORMA
RECTANG/QUADR.,COST.MAJOR 60CM,P

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

AMIDAMENTS Pàg.: 29

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 15  PROTECCIONS COL·LECTIVES. SENYAL. SEG. LABORAL

1 HQUA1100 U FARMACIOLA ARMARI+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQUA3100 U MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS

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 ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 16  PROTECCIONS COL·LECTIVES. ABALISAMENT

1 HBC19081 M CINTA BALISAMENT,SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 HBC12100 U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR H=30CM

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.,LLARG.=2,5M,H=1M,DESM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 18  PROTECCIONS COL·LECTIVES. INST. ELECT. I AIGUA POT

1 H15B3003 U ESCALA PORT.DIELÈC.,FV,LLARG.=3,2M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 19  PROTECCIONS COL·LECTIVES. CONTRAINCENDIS

1 HM31161J U EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT.INCL.

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 ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 20  PROTECCIONS COL·LECTIVES. EQUIPAMENTS PERSONAL

1 HQU1A204 U AMORTITZACIÓ MÒDUL PREFABRICAT VESTIDOR 4X2,5X2,3M,INST.ELÈC.,COL.+DESMUNT.INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU15Q0A MES LLOGUER CABINA SANITARI QUÍMIC 1 WC+1LAVABO, MANTENIMENT INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CAN VIDU (PROJECTE EXECUTIU)
Capítol 03  FASE III
Subcapítol 07  SEGURETAT I SALUT
Títol 21  PROTECCIONS COL·LECTIVES. FORMACIÓ PERSONAL

1 HPFP0010 U SESSIONS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H16F1003 U REUNIÓ COMITÈ S/S 6 PERS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H15B0007 U PANTALLA AÏLL.P/TREB.ZON.INFL.LÍN.ELÈC.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 
4.2 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

 



Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F2194J10P-1 M2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de formigó, en faixes o a tota l'amplada.
(Unitat d'amidament: metre quadrat).

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F2194U22P-2 M2 Enderroc de paviment de llambordins, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F219UX4ZP-3 M2 Fresatge en encaixos de paviments, fins a 10 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb
escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F221A210P-4 M3 Excavació de terres a cel obert per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol
tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells molt
pesats trencadors) aplegat de les terres a la vora. Mesurades sobre perfil. Inclou el refí dels
talussos resultants. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F221A215P-5 M3 Càrrega de terra i productes resultants de les excavacions. Mesurada sobre perfil. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F2226A1YP-6 M3 Excavació amb mitjans mecànics i manuals de rases i pous d'amplada fons d'excavació
inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de profunditat amb mitjans mecànics en terres de
qualsevol tipus (no classificades), mesurat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou la part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

10,74 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F222C001P-7 M3 Excavació de cates a mà en zona de serveis per a la seva localització o variació, inclosa
demolició i reposició de paviment, si s'escau, localització del servei corresponent i replé
posterior amb tot-ú.

79,26 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F228A100P-8 M3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplada en el
fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de profunditat, segons PG3, estesa,
anivellat i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. tongada de
coronació. Totalment col·locat. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F242U005P-9 M3 Transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de
l'excavació. Inclou totes les càrregues i transvassaments del material per la utilització de
aplecs intermedis provisionals. Mesurat sobre perfil. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

F2A1U105P-10 M3 Subministrament de sòl seleccionat de préstec, CBR > 10 a 95 % P.M., segons PG3. Amidat
sobre perfil. Subministrament a peu d'obra.

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

F2R24200P-11 M3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i
especials amb mitjans manuals

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F2R3426AP-12 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut a qualsevol distancia.
Inclou on calgui contenidor de 9 o 12 t. (Unitat d'amidament:metre cúbic sobre perfil)

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F2R5K000P-13 U Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 174,20 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

F2R5PL00P-14 U Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials 16,10 €

(SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F2R6506AP-15 M3 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 a qualsevol distancia. Inclou on calgui
contenidor de 9 o 12 t. Mesurat sobre perfil. (Unitat d'amidament:metre cúbic sobre perfil)

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

F2RA71H0P-16 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F2RA71H5P-17 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus de material bituminós inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F2RA7LP0P-18 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F928101FP-19 M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 17,78 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

F93120ZP-20 M3 Base de tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

30,21 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F9360020P-21 M3 Base de formigó per paviment construïda amb formigó HM-20/B/20/I, compactada (vibrat) i
anivellada. Inclou les possibles addicions al formigó per al curat, presa, treballabilitat, etc, i
les juntes de formigonat i de temperatura. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
metre cúbic)

81,70 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F9360021P-22 M3 Base de formigó per paviment construïda amb formigó HM-15/B/20/I, compactada (vibrat) i
anivellada. Inclou les possibles addicions al formigó per al curat, presa, treballabilitat, etc, i
les juntes de formigonat i de temperatura. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
metre cúbic)

77,30 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F9651215P-23 ML VORADA P-1 RECTA (8 X 20 CM) DOBLE CAPA
Vorada prefabricada de formigó recte, tipus P-1 (8 x 20 cm) de doble capa (capa que dóna a
l'intempèrie extradura) de resistència característica a compressió de 350 Kg/cm2 i resistència
a flexió de 60 Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/S/20/l d'espessor mínim de
22-30 cm. Rejuntada amb morter M-450. Inclou la possible excavació per a la instal·lació del
formigó, els encofrats laterals i talls de vorades per encaixos. Subministrament i col·locació.
(Unitat d'amidament: metre lineal)

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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F9655720P-24 m VORADA T-3 RECTA (14/17 X 28 CM) DOBLE CAPA
Vorada prefabricada de formigó recta, tipus T-3 (14/17 x 28 cm) de doble capa (capa que
dóna a l'intempèrie extradura) de resistència característica compressió de 500 Kg/cm2 i
resistència a flexió de 80 Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/S/20/I d'espessor
mínim de 22-30 cm. Rejuntada amb morter M-450. Inclou la possible excavació per encaixos.
Subministrament i col·locació. (Unitat de mesura: metre lineal)

24,58 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9742210P-25 ML RIGOLA PREFABRICADA 20 X 20 X 8 CM BLANCA
Rigola prefabricada de morter de ciment de color blanc de dimensions 20 x 20 x 8 cm,
segons norma UNE 127.024 (de resistència característica a flexió-tracció de 5 MPa, absorció
d'aigua inferior a 8 % en massa, desgast amplada petjada inferior a 30 mm), col·locada sobre
llit de formigó HM-20/S/20/I d'un espessor mínim de 24 cm. Rejuntada amb morter de ciment
M-450. Inclou la possible excavació per a la instal·lació del formigó i els encofrats laterals.
Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre lineal)

14,43 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F9E1321GP-26 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

32,03 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

F9F15115P-27 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES BETULO SENSE BASE FORMIGÓ SOBRE MORTER
PASTAT
Paviment de llambordes construït amb llambordes prefabricades de formigó grises de tipus
Betulo (ICA o equivalent) de 20 x 10 x 8 cm acabat normal, sèrie S (Resistència a compressió
> 500 Kg/cm2 (UNE 7068)), col·locat a truc de maceta sobre morter pastat de 4 cm
d'espessor i sorra de closa, sense la base de formigó. Inclou la part proporcional de
llambordins de 10 x 10 x 8 cm (per encaix a zones complicades) i l'anivellament de totes les
tapes. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre quadrat)

40,09 €

(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F9H121U4P-28 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95% de l'assaig
marshall. Les partides necessaries per a la execució de les MBC inclouen la seva part
proporcional dels equips d'estesa (amb minicarregadora de pneumàtics), reg i compactació.
(Unitat d'amidament: tona)

102,32 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F9H121UXP-29 jor JORNADA TRASLLAT EQUIPS AGLOMERAT 3.200,00 €

(TRES MIL DOS-CENTS EUROS)

F9J13R10P-30 M2 Reg asfàltic d'adherència amb emulsió catiònica tipus ECR-1, segons PG-3, amb una dotació
mínima d'1 Kg/m2 de betúm residual. Inclou la neteja de la superfície d'aplicació i la possible
aportació de graveta per a transitar. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
metre quadrat) Les partides necessaries per a la execució de les MBC inclouen la seva part
proporcional dels equips d'estesa amb minicarregadora de pneumàtics, reg i compactació.
(Unitat d'amidament: metre quadrat)

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FBB11131P-31 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. (Unitat d'amidament: unitat)

224,72 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FBB11251P-32 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,31 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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FBB31620P-33 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al
senyal. (Unitat d'amidament: unitat)

71,82 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FBBZ1120P-34 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,73 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FD5J4F0VP-35 UT Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 100x500x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó sobre solera de 10 cm de formigó

62,65 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FD5J5232P-36 M2 Recrescut d'embornal o troneta amb paret de fàbrica de maó massís 29 x 14 x (5 o 6) cm
rejuntat amb morter M-450 i lliscat i arrebossat per dins amb morter M-600. Inclou la
construcció dels escaires i la part proporcional de tallat de maons. En els embornals amb
vorada bústia el recrescut s'ajustarà a aquesta vorada. Subministrament i col·locació. (Unitat
d'amidament: metre quadrat de paret)

85,32 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FD5ZAK00P-37 UT Marc i reixa interceptora de fosa gris, qualitat GG-25 segons norma Din 1691, de dimensions
100 x 500 mm i 70 mm d'espessor (tipus FS-100 (Solvas o similar)) amb el marc construït
amb guies d'angulars de perfil d'acer soldats i galvanitzats. Inclou part proporcional de morter
i maons massissos de recolzament. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
unitat)

208,03 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FD5ZJJH8P-38 u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions de tapa 780 x 780 mm de 45 mm d'alçada, tipus
C-125f UNE EN-124, tipus Hidràulica 80 (Benito o similar), pintada amb pintura asfàtica o
quitrà. Càrrega de ruptura 12.5 tones. Inclou el recalçament del marc amb morter i maons.
Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: unitat)

142,75 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FD7JM225P-39 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant
junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub. (Unitat d'amidament: metre lineal)

34,34 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDB1S20P-40 ut Solera per a pou de registre amb formigó HM-30/B/10/I+Qa d'espessor 35 cm amb formació
mitja canya i dimensions 1.20x1.20 m. Inclou 10 cm formigó de neteja. Segons plànols (Unitat
d'amidament: unitat completament acabada).

77,71 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

FDD10015P-41 m2 Formació de paret de pou de registre petit sobre nova xarxa de clavegueram quadrada o
circular de dimensió mínima interior 0,90 metres, construïda amb parets de 15 cm de maó
massís de 29 x 14 x 5 cm arrebossats per dins amb morter M-450, amb el recrescut
troncocònic fins a nivell de tapa de registre, amb la col·locació dels maons de tal manera que
s'aconsegueixi un foradat de la paret (permeabilitat) del 50 %. Inclou les connexions de la
xarxa principal i secundària. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre
quadrat de paret pou de registre)

74,53 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

FDG5S001P-42 M Subministrament i col·locació de planxa d'acer de 8mm de gruix per tal de protegir instal·lació
elèctrica existent.

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FDGZU050P-43 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització, per avís de instal·lacions existents.

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FDK262B8P-44 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

56,09 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FDKZH9B4P-45 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

39,95 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FG22TH1KP-46 M Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FG319174P-47 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FG31H554P-48 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FG38U355P-49 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra a fons de
rasa.

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FHK2S033P-50 U Llumenera model LEVANTE Led de 40 W de Cariboni o equivalent. Làmpada de leds, equip
electrònic, cos i element de fixació en foneria d'alumini UNI EN 46100, color gris RAL 9006.
Difusor frontal realitzat en polímer transparent amb un grau de protecció IP66. Sistema de
tancament mecànic. Tres punts de subjecció. Possibilitat de regulació de la orientació (0º -
45º- 90º). Parts metàl·liques en acer inoxidable AISI304. 20 POWER LED 3000K.
Premsaestopa apte per a cablejat de 7 - 10 mm. Òptica asimètrica. IP 66. Classe II.
Subministrament i col·locació. Inclou acoblament a columna (kit junta màstil) (Unitat
d'amidament: unitat)

291,14 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FHM1S001P-51 U Posada a terra d'element metàl·lic 42,75 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FHM1UF22P-52 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de
Barcelona, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou excavació i
dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (inclou caixa de connexions i protecció).
Inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.

310,27 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FHX1B010P-53 U Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio, amb
maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva execucio.

45,36 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FQ213112P-54 U Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb
base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30
cm

108,79 €

(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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G2192C04P-55 M Enderroc de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió. (Unitat d'amidament: metre lineal)

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G2194XB2P-56 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. (Unitat d'amidament:
metre quadrat)

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G219Q105P-57 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm. (Unitat d'amidament: metre lineal)

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G2243011P-58 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. (Unitat
d'amidament: metre quadrat)

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G22D3011P-59 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GBA1U311P-60 M Pintat de banda d'ample 10cm sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent blanca o
groga i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

GBA1U321P-61 M Pintat de banda d'ample 15cm sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent blanca o
groga i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GBA31110P-62 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual de qualsevol color

8,22 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GBB21301P-63 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

173,69 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

GBBZA003P-64 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

122,08 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

H1411111P-65 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons une-en 812

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H1420020P-66 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal homologada segons ce, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologat segons ce. (unitat
d'amidament: unitat)

8,32 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

H1421110P-67 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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H1423230P-68 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de pvc, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades
segons une-en 175 i une-en 169

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

H142AC60P-69 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció din 12, homologada segons une-en 175

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1430020P-70 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
ce

18,23 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1440010P-71 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons ce. (unitat
d'amidament: unitat)

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1450030P-72 U Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós
sobre suport de punt de cotó i subjecció elàstica al canell. (unitat d'amidament: unitat)

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1450040P-73 U Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i
folrat  de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç. (unitat d'amidament: unitat)

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H1450060P-74 U Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons ce. (unitat d'amidament: unitat)

33,10 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1450090P-75 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril for. (unitat d'amidament: unitat)

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1460030P-76 U Parella de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques, homologades segons ce. (unitat d'amidament:
unitat)

10,75 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1460040P-77 U Parella de botes d'aigua de pvc tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix.
(unitat d'amidament: unitat)

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H1460050P-78 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 desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica, homologades segons ce. (unitat
d'amidament: unitat)

16,56 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

H1460070P-79 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 desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons ce. (unitat d'amidament: unitat)

53,59 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H147M007P-80 U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons une-en 813

88,56 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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H1480070P-81 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena. (unitat
d'amidament: unitat)

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H1480090P-82 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de pvc soldat de 0.3 mm de
gruix. (unitat d'amidament: unitat)

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H1480110P-83 U Davantal per a soldador, de serratge. (unitat d'amidament: unitat) 14,00 €

(CATORZE EUROS)

H1481343P-84 U Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons une-en
340

63,42 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H1521431P-85 M Barana de protecció per a escales i pasareles per operaris i vianants, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs.

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

H152J100P-86 U Subministrament i col.locació de passera de seguretat metàl·lica provisional amb baranes
incloses per a pas de vianants sobre rases en voreres en el decurs de les obres. Inclou totes
les col·locacions i desmuntatges com siguin necessaris. (Unitat d’amidament: unitat de
passera)

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

H152J105P-87 M Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

H152U000P-88 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

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1532581P-89 M2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H1534001P-90 U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H15A0003P-91 U Senyal acústica de marxa enrera 43,85 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

H15A2015P-92 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H15B0007P-93 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

H15B3003P-94 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 225,75 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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H16F1003P-95 U Reunió mensual del comitè de seguretat i salut constituït per 6 persones 135,24 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HBA11612P-96 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora, amb
màquina autopropulsada

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

HBA12C12P-97 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

HBB11131P-98 U Placa amb pintura reflectant triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

132,13 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

HBB11261P-99 U Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

93,49 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HBB20005P-100 U Parella de senyalistes per a pas alternatiu i/o tall de transit durant tota l'obra. Tot Inclòs,
també els senyals manuals per als senyalistes

1.120,62 €

(MIL  CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

HBB21640P-101 U PLAFÓ 120 X 120 CM
Plafó amb pintura reflectora de 120x120 cm, per a cartells de trànsit i informatives, fixats i
amb el desmuntatge inclòs. Inclou tots els muntatges i desmuntatges que siguin necessaris.
(Unitat d'amidament: unitat)

138,27 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

HBBAC013P-102 U Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,74 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBBZ1111P-103 ML Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

HBBZ1211P-104 ML Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

11,00 €

(ONZE EUROS)

HBC12100P-105 U Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada 5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

HBC19081P-106 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-107 M Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

HM31161JP-108 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

44,62 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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HPFP0010P-109 U Sessions de formació del personal
sessions de formació del personal. (unitat d'amidament: unitat)

60,10 €

(SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQU15Q0AP-110 MES Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,10 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQU1A204P-111 U Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

683,80 €

(SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

HQUA1100P-112 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

109,80 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

HQUA3100P-113 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

72,75 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 F2194J10 M2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de formigó, en faixes o a tota l'amplada.
(Unitat d'amidament: metre quadrat).

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-2 F2194U22 M2 Enderroc de paviment de llambordins, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

2,94 €

Altres conceptes 2,94000 €

P-3 F219UX4Z M2 Fresatge en encaixos de paviments, fins a 10 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb
escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

16,61 €

Altres conceptes 16,61000 €

P-4 F221A210 M3 Excavació de terres a cel obert per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol
tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells molt
pesats trencadors) aplegat de les terres a la vora. Mesurades sobre perfil. Inclou el refí dels
talussos resultants. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-5 F221A215 M3 Càrrega de terra i productes resultants de les excavacions. Mesurada sobre perfil. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

2,80 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-6 F2226A1Y M3 Excavació amb mitjans mecànics i manuals de rases i pous d'amplada fons d'excavació
inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de profunditat amb mitjans mecànics en terres de
qualsevol tipus (no classificades), mesurat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants. Inclou la part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

10,74 €

Altres conceptes 10,74000 €

P-7 F222C001 M3 Excavació de cates a mà en zona de serveis per a la seva localització o variació, inclosa
demolició i reposició de paviment, si s'escau, localització del servei corresponent i replé
posterior amb tot-ú.

79,26 €

B03X2000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL TIPUS ZA (25), INCLOS TRANSPORT A L'OBRA 16,79000 €

Altres conceptes 62,47000 €

P-8 F228A100 M3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplada en el
fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de profunditat, segons PG3, estesa,
anivellat i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. tongada de
coronació. Totalment col·locat. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

10,22 €

Altres conceptes 10,22000 €

P-9 F242U005 M3 Transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de
l'excavació. Inclou totes les càrregues i transvassaments del material per la utilització de
aplecs intermedis provisionals. Mesurat sobre perfil. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

6,89 €

Altres conceptes 6,89000 €

P-10 F2A1U105 M3 Subministrament de sòl seleccionat de préstec, CBR > 10 a 95 % P.M., segons PG3. Amidat
sobre perfil. Subministrament a peu d'obra.

18,00 €

B03D1010 M3 Terra seleccionada de préstec CBR>10, segons PG-3 18,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 F2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i
especials amb mitjans manuals

18,39 €

Altres conceptes 18,39000 €

P-12 F2R3426A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut a qualsevol distancia.
Inclou on calgui contenidor de 9 o 12 t. (Unitat d'amidament:metre cúbic sobre perfil)

6,93 €

Altres conceptes 6,93000 €
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P-13 F2R5K000 U Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 174,20 €

B2R5K000 U Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 174,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 F2R5PL00 U Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials 16,10 €

B2R5PL00 U Bidó de 200 l per a residus especials 16,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 F2R6506A M3 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 a qualsevol distancia. Inclou on calgui
contenidor de 9 o 12 t. Mesurat sobre perfil. (Unitat d'amidament:metre cúbic sobre perfil)

6,93 €

Altres conceptes 6,93000 €

P-16 F2RA71H0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

8,91 €

B2RA71H0 T deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels 8,90960 €

Altres conceptes 0,00040 €

P-17 F2RA71H5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus de material bituminós inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

8,91 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-18 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)

4,70 €

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 F928101F M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 17,78 €

B03D1000 M3 Terra seleccionada 10,92500 €

B0111000 M3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 6,80450 €

P-20 F93120Z M3 Base de tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

30,21 €

B0111000 M3 Aigua 0,05050 €

B0372010 M3 BASE ZA-25 TOT-U ARTIFICIAL SEGONS PG-3 24,33400 €

Altres conceptes 5,82550 €

P-21 F9360020 M3 Base de formigó per paviment construïda amb formigó HM-20/B/20/I, compactada (vibrat) i
anivellada. Inclou les possibles addicions al formigó per al curat, presa, treballabilitat, etc, i
les juntes de formigonat i de temperatura. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
metre cúbic)

81,70 €

B0111000 M3 Aigua 0,02020 €

B064300B M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 62,16000 €

B0813020 KG Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,23000 €

B08A1020 KG Producte filmògen per a formigó 2,90000 €

Altres conceptes 15,38980 €

P-22 F9360021 M3 Base de formigó per paviment construïda amb formigó HM-15/B/20/I, compactada (vibrat) i
anivellada. Inclou les possibles addicions al formigó per al curat, presa, treballabilitat, etc, i
les juntes de formigonat i de temperatura. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:

77,30 €
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B0813020 KG Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,23000 €

B08A1020 KG Producte filmògen per a formigó 2,90000 €

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 57,57000 €

B0111000 M3 Aigua 0,02020 €

Altres conceptes 15,57980 €

P-23 F9651215 ML VORADA P-1 RECTA (8 X 20 CM) DOBLE CAPA
Vorada prefabricada de formigó recte, tipus P-1 (8 x 20 cm) de doble capa (capa que dóna a
l'intempèrie extradura) de resistència característica a compressió de 350 Kg/cm2 i resistència
a flexió de 60 Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/S/20/l d'espessor mínim de
22-30 cm. Rejuntada amb morter M-450. Inclou la possible excavació per a la instal·lació del
formigó, els encofrats laterals i talls de vorades per encaixos. Subministrament i col·locació.
(Unitat d'amidament: metre lineal)

26,50 €

B0111000 M3 Aigua 2,02000 €

B9651215 ML VORADA P1 RECTA (8 X 20 CM) SÈRIE 350 KG/CM2 4,17000 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,33000 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,08400 €

Altres conceptes 8,89600 €

P-24 F9655720 m VORADA T-3 RECTA (14/17 X 28 CM) DOBLE CAPA
Vorada prefabricada de formigó recta, tipus T-3 (14/17 x 28 cm) de doble capa (capa que
dóna a l'intempèrie extradura) de resistència característica compressió de 500 Kg/cm2 i
resistència a flexió de 80 Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/S/20/I d'espessor
mínim de 22-30 cm. Rejuntada amb morter M-450. Inclou la possible excavació per encaixos.
Subministrament i col·locació. (Unitat de mesura: metre lineal)

24,58 €

B0111000 M3 Aigua 3,03000 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,75880 €

B9651720 m VORADA T3 RECTA (14/17 X 28 CM) SÈRIE S 500 KG/CM2 8,00000 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,44000 €

Altres conceptes 5,35120 €

P-25 F9742210 ML RIGOLA PREFABRICADA 20 X 20 X 8 CM BLANCA
Rigola prefabricada de morter de ciment de color blanc de dimensions 20 x 20 x 8 cm,
segons norma UNE 127.024 (de resistència característica a flexió-tracció de 5 MPa, absorció
d'aigua inferior a 8 % en massa, desgast amplada petjada inferior a 30 mm), col·locada sobre
llit de formigó HM-20/S/20/I d'un espessor mínim de 24 cm. Rejuntada amb morter de ciment
M-450. Inclou la possible excavació per a la instal·lació del formigó i els encofrats laterals.
Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre lineal)

14,43 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,01200 €

B97422E1 U Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,45000 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,49146 €

B0111000 M3 Aigua 0,00303 €

Altres conceptes 5,47351 €

P-26 F9E1321G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

32,03 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 0,22857 €

B0111000 M3 Aigua 0,00101 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,86625 €
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B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,68140 €

Altres conceptes 25,25277 €

P-27 F9F15115 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES BETULO SENSE BASE FORMIGÓ SOBRE MORTER
PASTAT
Paviment de llambordes construït amb llambordes prefabricades de formigó grises de tipus
Betulo (ICA o equivalent) de 20 x 10 x 8 cm acabat normal, sèrie S (Resistència a compressió
> 500 Kg/cm2 (UNE 7068)), col·locat a truc de maceta sobre morter pastat de 4 cm
d'espessor i sorra de closa, sense la base de formigó. Inclou la part proporcional de
llambordins de 10 x 10 x 8 cm (per encaix a zones complicades) i l'anivellament de totes les
tapes. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre quadrat)

40,09 €

B9F14915 M2 LLAMBORDA BETULO 10 X 1O X 8 CM ACABAT NORMAL SÈRIE S 500 KG/CM2. 0,75100 €

B9F14910 M2 LLAMBORDA BETULO 10 X 20 X 8 CM SÈRIE S 500 KG/CM2 14,26900 €

B2R14030 M3 CÀNON D'ABOCADA TERRES DE L'EXCAVACIÓ 0,57100 €

B0704200 T Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 2,30960 €

B0111000 M3 Aigua 0,01010 €

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,17500 €

Altres conceptes 22,00430 €

P-28 F9H121U4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95% de l'assaig
marshall. Les partides necessaries per a la execució de les MBC inclouen la seva part
proporcional dels equips d'estesa (amb minicarregadora de pneumàtics), reg i compactació.
(Unitat d'amidament: tona)

102,32 €

B9H121U0 T Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B50/70 D amb granulat granític i bet 53,85000 €

Altres conceptes 48,47000 €

P-29 F9H121UX jor JORNADA TRASLLAT EQUIPS AGLOMERAT 3.200,00 €

Sense descomposició 3.200,00000 €

P-30 F9J13R10 M2 Reg asfàltic d'adherència amb emulsió catiònica tipus ECR-1, segons PG-3, amb una dotació
mínima d'1 Kg/m2 de betúm residual. Inclou la neteja de la superfície d'aplicació i la possible
aportació de graveta per a transitar. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
metre quadrat) Les partides necessaries per a la execució de les MBC inclouen la seva part
proporcional dels equips d'estesa amb minicarregadora de pneumàtics, reg i compactació.
(Unitat d'amidament: metre quadrat)

0,67 €

B0552420 KG Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,32000 €

B0332A00 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm 0,05730 €

Altres conceptes 0,29270 €

P-31 FBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. (Unitat d'amidament: unitat)

224,72 €

BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 198,07000 €

Altres conceptes 26,65000 €

P-32 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,31 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

Altres conceptes 13,02000 €

P-33 FBB31620 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al
senyal. (Unitat d'amidament: unitat)

71,82 €

BBM1EH52 u Placa complementària, de 60x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 52,82000 €

Altres conceptes 19,00000 €
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P-34 FBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,73 €

BBMZ1B20 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,69000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-35 FD5J4F0V UT Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 100x500x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó sobre solera de 10 cm de formigó

62,65 €

B0DF6F0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DZA000 L Desencofrant 1,47280 €

B064300C M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,82908 €

Altres conceptes 43,03812 €

P-36 FD5J5232 M2 Recrescut d'embornal o troneta amb paret de fàbrica de maó massís 29 x 14 x (5 o 6) cm
rejuntat amb morter M-450 i lliscat i arrebossat per dins amb morter M-600. Inclou la
construcció dels escaires i la part proporcional de tallat de maons. En els embornals amb
vorada bústia el recrescut s'ajustarà a aquesta vorada. Subministrament i col·locació. (Unitat
d'amidament: metre quadrat de paret)

85,32 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 10,12000 €

B0111000 M3 Aigua 0,02323 €

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a revestir 14,36750 €

Altres conceptes 60,80927 €

P-37 FD5ZAK00 UT Marc i reixa interceptora de fosa gris, qualitat GG-25 segons norma Din 1691, de dimensions
100 x 500 mm i 70 mm d'espessor (tipus FS-100 (Solvas o similar)) amb el marc construït
amb guies d'angulars de perfil d'acer soldats i galvanitzats. Inclou part proporcional de morter
i maons massissos de recolzament. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament:
unitat)

208,03 €

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a revestir 1,50000 €

B0B50010 KG ACER GALVANITZAT 62,50000 €

BD5ZAK00 ML REIXA INTERCEPTORA 100 X 50 X 7 CM FOSA GRISA 120,00000 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,10000 €

B0111000 M3 Aigua 0,00303 €

Altres conceptes 22,92697 €

P-38 FD5ZJJH8 u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions de tapa 780 x 780 mm de 45 mm d'alçada, tipus
C-125f UNE EN-124, tipus Hidràulica 80 (Benito o similar), pintada amb pintura asfàtica o
quitrà. Càrrega de ruptura 12.5 tones. Inclou el recalçament del marc amb morter i maons.
Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: unitat)

142,75 €

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a revestir 5,00000 €

BD5ZJJH8 u Marc i tapa de fosa dúctil, de dimensions de tapa 780 x 780 mm de 45 mm d'alçada, ti 107,54000 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,20000 €

B0111000 M3 Aigua 0,00505 €

Altres conceptes 28,00495 €

P-39 FD7JM225 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant
junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub. (Unitat d'amidament: metre lineal)

34,34 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 1,25090 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 4,58080 €

BD7JM220 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 31 12,80100 €
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Altres conceptes 15,70730 €

P-40 FDB1S20 ut Solera per a pou de registre amb formigó HM-30/B/10/I+Qa d'espessor 35 cm amb formació
mitja canya i dimensions 1.20x1.20 m. Inclou 10 cm formigó de neteja. Segons plànols (Unitat
d'amidament: unitat completament acabada).

77,71 €

B065C41B m3 Formigó HA-30/B/10/I+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm 41,98824 €

B064300B M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 30,08544 €

Altres conceptes 5,63632 €

P-41 FDD10015 m2 Formació de paret de pou de registre petit sobre nova xarxa de clavegueram quadrada o
circular de dimensió mínima interior 0,90 metres, construïda amb parets de 15 cm de maó
massís de 29 x 14 x 5 cm arrebossats per dins amb morter M-450, amb el recrescut
troncocònic fins a nivell de tapa de registre, amb la col·locació dels maons de tal manera que
s'aconsegueixi un foradat de la paret (permeabilitat) del 50 %. Inclou les connexions de la
xarxa principal i secundària. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre
quadrat de paret pou de registre)

74,53 €

B0F15251 U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a revestir 13,75000 €

B0718000 KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,65000 €

Altres conceptes 59,13000 €

P-42 FDG5S001 M Subministrament i col·locació de planxa d'acer de 8mm de gruix per tal de protegir instal·lació
elèctrica existent.

5,31 €

B0CHWA03 M2 Planxa d'acer de 8 mm de gruix 3,67000 €

Altres conceptes 1,64000 €

P-43 FDGZU050 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització, per avís de instal·lacions existents.

0,58 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària per avís de instal·lació existe 0,11550 €

Altres conceptes 0,46450 €

P-44 FDK262B8 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

56,09 €

B0330020 T Grava de pedrera, per a drens 1,80792 €

BDK21495 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 15,26000 €

Altres conceptes 39,02208 €

P-45 FDKZH9B4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

39,95 €

BDKZH9B0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 25,49000 €

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,11405 €

Altres conceptes 14,34595 €

P-46 FG22TH1K M Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

2,86 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,63200 €

Altres conceptes 1,22800 €

P-47 FG319174 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,69 €

BG319170 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 2,37660 €

Altres conceptes 2,31340 €
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P-48 FG31H554 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,43 €

BG31H550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,60140 €

Altres conceptes 1,82860 €

P-49 FG38U355 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra a fons de
rasa.

3,10 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,35450 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 1,23550 €

P-50 FHK2S033 U Llumenera model LEVANTE Led de 40 W de Cariboni o equivalent. Làmpada de leds, equip
electrònic, cos i element de fixació en foneria d'alumini UNI EN 46100, color gris RAL 9006.
Difusor frontal realitzat en polímer transparent amb un grau de protecció IP66. Sistema de
tancament mecànic. Tres punts de subjecció. Possibilitat de regulació de la orientació (0º -
45º- 90º). Parts metàl·liques en acer inoxidable AISI304. 20 POWER LED 3000K.
Premsaestopa apte per a cablejat de 7 - 10 mm. Òptica asimètrica. IP 66. Classe II.
Subministrament i col·locació. Inclou acoblament a columna (kit junta màstil) (Unitat
d'amidament: unitat)

291,14 €

BHNYS030 U Llumenera model LEVANTE Led de 40 W de Cariboni o equivalent.  Làmpada de leds, 266,70000 €

Altres conceptes 24,44000 €

P-51 FHM1S001 U Posada a terra d'element metàl·lic 42,75 €

BG3ZE110 U Terminal per a cable de coure de 35 mm2 1,11000 €

BGDZE020 U Cartutx per a soldadura Cadweld 1,09000 €

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 10,93000 €

BG326700 M Conductor de coure de designació H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2 3,61000 €

BGDZE030 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,59000 €

Altres conceptes 25,42000 €

P-52 FHM1UF22 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de
Barcelona, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou excavació i
dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (inclou caixa de connexions i protecció).
Inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.

310,27 €

B064300C M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,51240 €

BG319330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 5,20000 €

BG322170 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V- 6,14000 €

BG46UE30 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca 16,98000 €

BGD2U010 U Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 11,65000 €

BHM1UF22 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona 173,60000 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

Altres conceptes 43,33760 €

P-53 FHX1B010 U Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio, amb
maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva execucio.

45,36 €

BG3VC001 U Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio 22,20000 €

Altres conceptes 23,16000 €

P-54 FQ213112 U Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb
base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30

108,79 €
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cm

BQ213110 U Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb 94,19000 €

Altres conceptes 14,60000 €

P-55 G2192C04 M Enderroc de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió. (Unitat d'amidament: metre lineal)

4,02 €

Altres conceptes 4,02000 €

P-56 G2194XB2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. (Unitat d'amidament:
metre quadrat)

7,22 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-57 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm. (Unitat d'amidament: metre lineal)

3,49 €

Altres conceptes 3,49000 €

P-58 G2243011 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. (Unitat
d'amidament: metre quadrat)

2,40 €

Altres conceptes 2,40000 €

P-59 G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,55 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-60 GBA1U311 M Pintat de banda d'ample 10cm sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent blanca o
groga i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

2,28 €

BBA1M000 KG Microesferes de vidre 0,22320 €

BBA12000 KG Pintura no reflectora per a senyalització 1,80000 €

Altres conceptes 0,25680 €

P-61 GBA1U321 M Pintat de banda d'ample 15cm sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent blanca o
groga i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

3,25 €

BBA1M000 KG Microesferes de vidre 0,33480 €

BBA12000 KG Pintura no reflectora per a senyalització 2,70000 €

Altres conceptes 0,21520 €

P-62 GBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual de qualsevol color

8,22 €

BBA1M000 KG Microesferes de vidre 0,92963 €

BBA11000 KG Pintura reflectora per a senyalització 4,05338 €

Altres conceptes 3,23699 €

P-63 GBB21301 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

173,69 €

BBM1APD2 U Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 160,02000 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-64 GBBZA003 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

122,08 €

BBMZ5611 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 69,90000 €

BBMZZ126 U Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 38,88000 €

Altres conceptes 13,30000 €
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P-65 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons une-en 812

6,09 €

B1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 H1420020 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal homologada segons ce, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologat segons ce. (unitat
d'amidament: unitat)

8,32 €

B1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 8,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-67 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168

5,74 €

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-68 H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de pvc, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades
segons une-en 175 i une-en 169

4,98 €

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-69 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció din 12, homologada segons une-en 175

7,99 €

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-70 H1430020 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
ce

18,23 €

B1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-71 H1440010 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons ce. (unitat
d'amidament: unitat)

0,75 €

B1441201 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une-en 405 0,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-72 H1450030 U Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós
sobre suport de punt de cotó i subjecció elàstica al canell. (unitat d'amidament: unitat)

2,77 €

B1453310 U Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril 2,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-73 H1450040 U Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i
folrat  de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç. (unitat d'amidament: unitat)

5,87 €

B1454420 U Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport 5,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-74 H1450060 U Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons ce. (unitat d'amidament: unitat)

33,10 €

B1456821 U Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 33,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-75 H1450090 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril for. (unitat d'amidament: unitat)

6,47 €
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B1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-76 H1460030 U Parella de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques, homologades segons ce. (unitat d'amidament:
unitat)

10,75 €

B1461122 U Parella de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló r 10,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-77 H1460040 U Parella de botes d'aigua de pvc tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix.
(unitat d'amidament: unitat)

8,05 €

B1461130 U Parella de botes d'aigua de pvc tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de p 8,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-78 H1460050 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 desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica, homologades segons ce. (unitat
d'amidament: unitat)

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-79 H1460070 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 desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons ce. (unitat d'amidament: unitat)

53,59 €

B1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 53,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 H147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons une-en 813

88,56 €

B147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'a 88,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 H1480070 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena. (unitat
d'amidament: unitat)

19,42 €

B1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-82 H1480090 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de pvc soldat de 0.3 mm de
gruix. (unitat d'amidament: unitat)

5,15 €

B1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de pvc soldat de 0,3 5,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-83 H1480110 U Davantal per a soldador, de serratge. (unitat d'amidament: unitat) 14,00 €

B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons une-en 340, une-en 470-1 i u 14,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-84 H1481343 U Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons une-en
340

63,42 €

B1481343 U Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 63,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 H1521431 M Barana de protecció per a escales i pasareles per operaris i vianants, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs.

6,35 €
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B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,47000 €

B1526EK6 U Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,74000 €

Altres conceptes 4,14000 €

P-86 H152J100 U Subministrament i col.locació de passera de seguretat metàl·lica provisional amb baranes
incloses per a pas de vianants sobre rases en voreres en el decurs de les obres. Inclou totes
les col·locacions i desmuntatges com siguin necessaris. (Unitat d’amidament: unitat de
passera)

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

P-87 H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,43 €

B0AC112D M Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,29600 €

Altres conceptes 4,13400 €

P-88 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

2,25 €

B1526EL6 U Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,61000 €

B152U000 M Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,51450 €

Altres conceptes 1,12550 €

P-89 H1532581 M2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

4,90 €

B0DZWA03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,02000 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-90 H1534001 U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

B1534001 U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-91 H15A0003 U Senyal acústica de marxa enrera 43,85 €

B15A0003 U Sirena acústica de marxa enrera 43,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-92 H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54 €

B15A0015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-93 H15B0007 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €

B15B0007 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-94 H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 225,75 €

B15B0003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-95 H16F1003 U Reunió mensual del comitè de seguretat i salut constituït per 6 persones 135,24 €

Altres conceptes 135,24000 €

P-96 HBA11612 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora, amb
màquina autopropulsada

1,33 €

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 0,80426 €

Fase III de millora de la permeabilitat per als vianants de la carretera BV-2041
al seu pas per la Rotonda Cal Vidu al terme municipal de Begues (Exp. 735/14)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

Altres conceptes 0,52574 €

P-97 HBA12C12 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

1,18 €

B8ZB1000 KG Pintura reflectora per a senyalització 0,80426 €

Altres conceptes 0,37574 €

P-98 HBB11131 U Placa amb pintura reflectant triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

132,13 €

BBL11302 U Placa triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salu 115,54000 €

Altres conceptes 16,59000 €

P-99 HBB11261 U Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

93,49 €

BBL12702 U Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 76,90000 €

Altres conceptes 16,59000 €

P-100 HBB20005 U Parella de senyalistes per a pas alternatiu i/o tall de transit durant tota l'obra. Tot Inclòs,
també els senyals manuals per als senyalistes

1.120,62 €

BBB2A001 U Senyal manual per a senyalista 24,42000 €

Altres conceptes 1.096,20000 €

P-101 HBB21640 U PLAFÓ 120 X 120 CM
Plafó amb pintura reflectora de 120x120 cm, per a cartells de trànsit i informatives, fixats i
amb el desmuntatge inclòs. Inclou tots els muntatges i desmuntatges que siguin necessaris.
(Unitat d'amidament: unitat)

138,27 €

BBL1BAL1 U Placa d'orientació o situació, de 120x120 cm, pintada, per a 2 usos 110,00000 €

Altres conceptes 28,27000 €

P-102 HBBAC013 U Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,74 €

BBBAC013 U Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 10,89000 €

Altres conceptes 18,85000 €

P-103 HBBZ1111 ML Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

9,97 €

BBLZ2112 M Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u 4,93000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-104 HBBZ1211 ML Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

11,00 €

BBLZ2212 M Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a barreres de seguretat, per a 2 10,69000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-105 HBC12100 U Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada 5,87 €

BBC12102 U Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos 5,59000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-106 HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,50 €

BBC19000 M Cinta d'abalisament 0,16000 €

Altres conceptes 1,34000 €

P-107 HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,13 €
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BBC1KJ04 M Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 4,99600 €

Altres conceptes 1,13400 €

P-108 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

44,62 €

BM311611 U Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

Altres conceptes 8,59000 €

P-109 HPFP0010 U Sessions de formació del personal
sessions de formació del personal. (unitat d'amidament: unitat)

60,10 €

Sense descomposició 60,10000 €

P-110 HQU15Q0A MES Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,10 €

BQU15Q0A MES Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 wc amb dipòsit 143,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-111 HQU1A204 U Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

683,80 €

BQU1A204 U Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aï 664,35000 €

Altres conceptes 19,45000 €

P-112 HQUA1100 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

109,80 €

BQUA1100 U Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 109,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-113 HQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

72,75 €

BQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 72,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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4.5 PRESSUPOST GENERAL 

 



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA        PRESSUPOST GENERAL                                               AJUNTAMENT DE BEGUES

             

 

Pàgina 

 1/1 

 

exp. 735/14 (AMB) 

4.5  PRESSUPOST GENERAL 
 

4.5.1  PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

 

PROJECTE EXECUTIU 

DE MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER ALS VIANANTS A LA CARRETERA BV-2041 AL 

SEU PAS PER LA ROTONDA CAL VIDU FASE III AL TERME MUNICIPAL DE BEGUES 

 

 

CAPÍTOL IMPORTS

FASE III

 1    TREBALLS PREVIS 2.800,31 €             

 2    SISTEMA VIARI 30.498,12 €           

 3    SANEJAMENT 5.931,99 €             

 4    ENLLUM. PÚBLIC I SEMAF. 12.632,48 €           

 5    SERVEIS AFECTATS 439,13 €                

 6    GESTIÓ DE RESIDUS 3.162,02 €             

 7    SEGURETAT I SALUT 5.960,30 €             

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 61.424,35 €           

Despeses generals (13 %) 7.985,17 €             

Benefici Industrial (6 %) 3.685,46 €             

TOTAL 73.094,98 €           

IVA (21 %) 15.349,95 €           

TOTAL EXEC. PER CONTRACTE 88.444,92 €     

ALTRES DESPESES 0,00 €

TOTAL PER CONEIX. ADMON 88.444,92 €     
 

 

 

 El pressupost  per a Coneixement de la l'Administració del “Projecte executiu de millora de la 

permeabilitat per als vianants a la carretera BV-2041 al seu pas per la rotonda Cal Vidu Fase III al terme 

municipal de Begues” a puja a la quantitat de 88.444,92 € (vuitanta-vuit mil quatre-cents quaranta-

quatre euros amb noranta-dos cèntims) amb l'IVA inclòs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exp. 735/14 (AMB) 

 

 
4.5.2  PRESSUPOST PER CONTRACTE 

 

PROJECTE EXECUTIU 

DE MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER ALS VIANANTS A LA CARRETERA BV-2041 AL 

SEU PAS PER LA ROTONDA CAL VIDU FASE III AL TERME MUNICIPAL DE BEGUES 

 

 

CAPÍTOL IMPORTS

FASE III

 1    TREBALLS PREVIS 2.800,31 €                 

 2    SISTEMA VIARI 30.498,12 €               

 3    SANEJAMENT 5.931,99 €                 

 4    ENLLUM. PÚBLIC I SEMAF. 12.632,48 €               

 5    SERVEIS AFECTATS 439,13 €                    

 6    GESTIÓ DE RESIDUS 3.162,02 €                 

 7    SEGURETAT I SALUT 5.960,30 €                 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 61.424,35 €               

Despeses generals (13 %) 7.985,17 €                 

Benefici Industrial (6 %) 3.685,46 €                 

TOTAL 73.094,98 €               

IVA (21 %) 15.349,95 €               

TOTAL PER CONTRACTE 88.444,92 €          
 

 

 

 

 

 El pressupost d’execució per Contracte del “Projecte executiu de millora de la permeabilitat per als 

vianants a la carretera BV-2041 al seu pas per la rotonda Cal Vidu Fase III al terme municipal de Begues” a 

puja a la quantitat de (88.444,92 €) vuitanta-vuit mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb noranta-

dos cèntims amb l'IVA inclòs. 

 

Barcelona, abril 2014 

 

 
 

 

  Sgt.: Joaquim VENTURA i TORRES 

  Cap de Secció 

  Espai Públic AMB 

 . Enginyer de Camins, Canals. i Ports 
        Núm. Col·legiat: 9804 
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