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MMMMDDDD    MEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIA    

1111. . . . DADESDADESDADESDADES    GENERALSGENERALSGENERALSGENERALS    

• 1.1.1.1.1 1 1 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTEIDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTEIDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTEIDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE                                                    

� Títol del projecte : Reforma de l’actual camp de Softbol al municipi de Viladecans 

� Objecte de l’encàrrec : Construir un nou camp de softbol amb les mides reglamentàries per 
realitzar competicions oficials de la categoria internacional femení. 

� Situació: Av. Fraternitat 18, 08840,Viladecans 

� Referència cadastral : 7855801DF1775D0001HJ  

• 1.1.1.1.2 2 2 2 AGENTS DEL PROJECTEAGENTS DEL PROJECTEAGENTS DEL PROJECTEAGENTS DEL PROJECTE        

� Promotor:  

Ajuntament de Viladecans P0830200B 

C/ Jaume Abril 3, 08840 

936351800 

 

� Projectista:  

Serveis Tècnics del Departament d’Edificació i Obres. Ajuntament de Viladecans 

 

� Equips tècnics col.laboradors: 

  

Projecte d’estructures:Projecte d’estructures:Projecte d’estructures:Projecte d’estructures:    

Bernuz –Fernández Arquitectes SLP. 

Jordi Bernuz i Bertolin, Arquitecte 

C/Doctor Trueta 154, baixos. Barcelona 

  

Projecte Projecte Projecte Projecte d’Instal·lacionsd’Instal·lacionsd’Instal·lacionsd’Instal·lacions    i i i i suport tècnic redacció projectesuport tècnic redacció projectesuport tècnic redacció projectesuport tècnic redacció projecte::::        

S.M.P. Viladecans Mediterrània. S.L. 

José Antonio Giner, Enginyer 

José Luis Montero, Arquitecte tècnic 

C/ Amposta Casé, 50, 08840 Viladecans, Barcelona 
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2222. MEM. MEM. MEM. MEMÒÒÒÒRIA RIA RIA RIA DDDDESCRIPTIVAESCRIPTIVAESCRIPTIVAESCRIPTIVA    

• 2.12.12.12.1    INFORMACIÓ PRÈVIAINFORMACIÓ PRÈVIAINFORMACIÓ PRÈVIAINFORMACIÓ PRÈVIA::::    

L’encàrrecL’encàrrecL’encàrrecL’encàrrec    

A petició del Departament d’ Esports de l’Àrea de Serveis Personals i donat que actualment el municipi 
de Viladecans te un camp de Softbol municipal que no disposa de les mides reglamentàries per acollir 
les competicions per a la categoria internacional femení, s’ha demanat al departament d’edificació i 
Obres de l’Àrea de Planificació Territorial, la redacció de la documentació tècnica necessària per tal de 
poder encarregar l’execució de les obres  i  poder dotar a l’actual camp a aquestes característiques. 

 

UbicacióUbicacióUbicacióUbicació    

L’actual camp de Softbol es troba situat en l’interior de l’equipament municipal del Camp de Beisbol de 
Viladecans, en la cantonada de l’avinguda Fraternitat i el carrer Marià Sanjuan Cuchí.  

 

Aquest  es troba delimitat a la zona Nord i Oest amb passos de serveis i zones comunes del mateix 
equipament municipal, a l’Est amb una parcel·la sense edificar de titularitat municipal  i al Sud amb la 
tanca de l’escola Mediterrània, que s’ubica de manera provisional a dia d’avui en aquest lloc. 

 

Descripció del solarDescripció del solarDescripció del solarDescripció del solar    

L’àmbit actual té 4.120 m2 de superfície, ocupats pel terreny de joc, 3 mòduls de grades metàl·liques i 
dues construccions de formigó armat corresponents als dogouts. 

 

El terreny on s’ubica l’actual camp de Softbol te una topografia poc rellevant. El seu traçat es 
pràcticament  pla amb una lleu pendent cap a la zona sud per tal de conduir les aigües superficials cap 
aquest punt. 

 

El paviment de l’actual camp és en la seva totalitat de sauló  i drena de manera natural per infiltració en el 
terreny. La superfície de l’actual camp de Softbol es de 4120 m2. 

 

Els límits del terreny de joc estan formats per murets de bloc de formigó de 60cm d’alçada, sobre els 
que hi ha fixada una tanca de simple torsió de 2m. Existeix un encoixinat  en la zona de les grades i  
xarxes de nylon de 6m d’alçada en determinats punts, en estat de deteriorament. 

 

En l’exterior d’aquest àmbit, existeixen 3 mòduls de graderies metàl·liques en la zona del backstop. 
Aquestes graderies són unes estructures metàl·liques dividides en 3 cossos independents i estan 
instal·lades fora de la tanca perimetral del camp. 

 

Les construccions dels dogouts son de formigó armat amb una coberta de  policarbonat, estan lleument 
ensorrats respecte al terreny de joc i tenen punt de drenatge, de llum i d’aigua. La il·luminació del camp 
està formada per 3 columnes de 12 m d’alçària amb dos projectors de 150W cadascuna. 

 

AfectacionsAfectacionsAfectacionsAfectacions    

El límit de l’àmbit actual del solar destinat a Camp de Softbol es insuficient per a rebre les mesures 
reglamentàries d’un camp de softbol homologable per a competicions femenines. D’aquest manera el 
nou terreny de joc i les seves construccions annexes, envaeixen els espais confrontants en les zones 
oest, nord i est. Aquesta afectació, que es la mínima necessària per a garantir les mides reglamentaries,  
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ha de garantir el correcte funcionament i passos de la resta de l’equipament, tal i com es troba en la 
actualitat. 

 

Actualment existeixen lleus problemes de drenatge del camp de softbol cap l’Escola Mediterrània, els 
dies de pluja intensa, les aigües que s’acumulen en la zona sud del camp, son abocades per uns 
sobreeixidors al pati del col·legi, els que provoca afectacions en aquest equipament. 

• 2222.2..2..2..2.    DESCRIPCIÓ DEL PROJECTEDESCRIPCIÓ DEL PROJECTEDESCRIPCIÓ DEL PROJECTEDESCRIPCIÓ DEL PROJECTE                                

• 2.2.2.2.2.1 2.1 2.1 2.1     Descripció gDescripció gDescripció gDescripció geneeneeneeneralralralral    del projecte i dels espaidel projecte i dels espaidel projecte i dels espaidel projecte i dels espais exterios exterios exterios exteriorrrrssss    adscritadscritadscritadscritssss                

La proposta i  la seva implantació en relació a l’entornLa proposta i  la seva implantació en relació a l’entornLa proposta i  la seva implantació en relació a l’entornLa proposta i  la seva implantació en relació a l’entorn    

L’objecte d’aquest projecte es posar en valor un nou camp de Softbol que vingui a substituir a l’actual 
que no compleix les mesures per a la seva pràctica professional.  

 

La implantació de les mides reglamentàries del terreny de joc del nou camp de Softbol venen definides i 
limitades pel muret que delimita l’actual camp amb l’Escola Mediterrània i la geometria del diamant  del 
terreny  de joc es traça  a partir d’aquest límit.  

 

El projecte manté el numero d’accessos al terreny de joc que te l’actual camp: un accés al 
terreny de joc des de la zona comuna de l’equipament municipal general, i  un accés des de els 
terrenys confrontants a la zona Est, per poder anar a buscar les pilotes que marxen en aquesta 
direcció. 

 

L’accés als dogouts i bullpens es realitza des de l’interior del terreny de joc. 

 

L’accés a la zona de grades es possible per dos punts i és independent al terreny de joc. 

 

L’espai pels anotadors es troba elevat i a un costat de les grades centrals per millorar la visibilitat 
d’aquests. El seu accés es realitza a través de la zona superior de les grades centrals. 

 

El projecte aprofita les condicions i instal·lacions existents de l’actual camp de softbol, en la mesura del 
possible, i manté els passos de servei i comunicacions existents de la resta de l’equipament. 

 

Ordenació i urbanització dels espais exteriors (adequació general del terreny, accessibilitat, Ordenació i urbanització dels espais exteriors (adequació general del terreny, accessibilitat, Ordenació i urbanització dels espais exteriors (adequació general del terreny, accessibilitat, Ordenació i urbanització dels espais exteriors (adequació general del terreny, accessibilitat, 
intervencióintervencióintervencióintervenció    dels bombers, etc.)dels bombers, etc.)dels bombers, etc.)dels bombers, etc.)    

El projecte garanteix que els espais exteriors que es vegin afectats per la nova intervenció continuaran en 
les mateixes condicions a l’estat previ de l’actuació. Tots aquells paviments, recollides d’aigua i tanques 
que limiten amb el projecte i es veuen afectades per aquest, es reposaran amb les mateixes o similars  
característiques. 

 

El projecte preveu els enderrocs i desmuntatges de tots aquells elements que puguin ser un impediment 
per assolir les mides reglamentaries necessàries. 

 

El projecte assegura que els passos de servei i comunicacions existents no es vegin afectats per aquesta 
nova intervenció, de la mateixa manera que assegura l’accessibilitat  de persones amb mobilitat reduïda, 
vehicles de manteniment, bombers i primers auxilis. 
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• 2.2.2.2.2.2 2.2 2.2 2.2     Justificació deJustificació deJustificació deJustificació del l l l compliment de la normativa urbanísticacompliment de la normativa urbanísticacompliment de la normativa urbanísticacompliment de la normativa urbanística....    

Pel que fa referència al terreny on s’han d’emplaçar tant el camp de Softbol,  com els seus  espais 
annexos, que han estat ocupats històricament amb instal.lacions esportives, justament el propi complex 
exportiu del Camp de Beisbol actual, s’ha de dir que actualment està qualificat com Sistema Sistema Sistema Sistema 
d’equipaments esportiu de nova creació (7b).d’equipaments esportiu de nova creació (7b).d’equipaments esportiu de nova creació (7b).d’equipaments esportiu de nova creació (7b).    

    

 

             Modificació Puntual PPU Sector Llevant 

 

Una part dels terrenys ocupats per el projecte estan definits dintre de la Modificació puntual del Pla 
Parcial Urbanístic del Sector de Llevant, de la següent manera: 

 

 

• 2.2.2.2.2.3 2.3 2.3 2.3     DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    dededede    l’l’l’l’eeeequipamentquipamentquipamentquipament....    Programa FuncionaPrograma FuncionaPrograma FuncionaPrograma Funcional.l.l.l.    

Descripció del programa funcional.Descripció del programa funcional.Descripció del programa funcional.Descripció del programa funcional.    

El projecte es compon com una actuació conjunta de diferents parts funcionals que permeten el correcte 
funcionament de l’activitat esportiva. Aquest elements han sigut consensuats amb les necessitats del 
club de Beisbol Municipal i seguint les recomanacions de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol. 

 

L’equipament consta de dues parts diferenciades, el terreny de joc per una part i per l’altre, les petites 
edificacions annexes que el complementen : Banquetes per a jugadors (dogouts), tunels de llançament ( 
bullpen), graderia pels espectadors  i zona d’anotadors. 
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CAMP DE SOFTBOLCAMP DE SOFTBOLCAMP DE SOFTBOLCAMP DE SOFTBOL    
Dimensions/ Dimensions/ Dimensions/ Dimensions/ 
OcupacióOcupacióOcupacióOcupació    

    Superfícies Superfícies Superfícies Superfícies 
teòriquesteòriquesteòriquesteòriques    

1. Camp de Softbol de gespa artificial/terra batuda. 1. Camp de Softbol de gespa artificial/terra batuda. 1. Camp de Softbol de gespa artificial/terra batuda. 1. Camp de Softbol de gespa artificial/terra batuda. 
Segons normativa Federació Catala Softbol, Segons normativa Federació Catala Softbol, Segons normativa Federació Catala Softbol, Segons normativa Federació Catala Softbol, 
competicions  internacionals femeninescompeticions  internacionals femeninescompeticions  internacionals femeninescompeticions  internacionals femenines    

R= 67,06m 4.469,00 m2 

2. Espais per a l2. Espais per a l2. Espais per a l2. Espais per a la coma coma coma competiciópeticiópeticiópetició    
 

 

              Banquetes jugadors ( Dogouts) 3,6x10 m 72,00 m2 

              Tunel de llançament ( Bullpen).  3,6x 15m 108,00 m2 

3333.Espais públic.Espais públic.Espais públic.Espais públic    i anotadorsi anotadorsi anotadorsi anotadors    
                Anotadors 3,2x2,6 m 8,32 m2 

              Graderia fixa 150 persones 120 m2 

TOTAL TEÒRICTOTAL TEÒRICTOTAL TEÒRICTOTAL TEÒRIC    
 

4.777,324.777,324.777,324.777,32    

 

• 2.2.2.2.2.42.42.42.4        Solucions generals i específiquesSolucions generals i específiquesSolucions generals i específiquesSolucions generals i específiques    

El conjunt edificatori format pels dogouts, bullpen, graderia i zona d’anotadors, així com tot el tancament 
perimetral del camp, intenta, en la mesura del possible, estar unificats sota una mateixa volumetria amb 
criteris arquitectònics i constructius similars. 
 
Tots els elements constructiu es solucionen amb bloc de formigó, per unificar la imatge del conjunt i les 
cobertes seran tipus sandwich de xapa metàl·lica. Les tanques perimetrals seran també de bloc de 
formigó i xarxa de simple torsió. 
 
La zona de les grades i espectadors tindrà una xarxa de protecció de nylon de 6m d’alçada. 

 

El terreny de joc:El terreny de joc:El terreny de joc:El terreny de joc:    

El camp ha de permetre acollir competicions internacionals oficials de la categoria femenina  i s’ha 
dissenyat amb les mides reglamentaries facilitades per  la “Federación Española de Beisbol i Softbol”, es 
a dir, el camp consta de 67.06 m de fondària des de el home fins al tancament amb l’escola 
Mediterrània. 

El projecte preveu l’encaix d’aquest mides aprofitant al màxim el terreny de joc existent i la seva 
geometria es dibuixa a partir de l’arc existent definit pel muret de la tanca de l’Escola Mediterrània. La 
geometria del diamant  del terreny  de joc es traça  a partir d’aquest límit, cap a la zona nord de la 
parcel·la. 

 

Acabats dels paviments 

Respecte als acabats del terrenys de joc, la zona del infield serà de terra batuda,  la zona del outfiel serà 
de gespa artificial de color verd i les zones de seguretat seran de gespa artificial de color vermell/ granat . 
Les línies que marquen els límits dels diferents àmbits del terrenys de joc seran de color blanc. 

 

Cumplirá la norma  UNE-EN 15330-1: “Superficies para deportes. Especificaciones para hierba artificial 
principalmente diseñada para exterior”  

 

I comptarà amb les exigències que marca la “Federación Internacional de Beisbol i Sofbol” per a 
desenvolupar tal esport i per tal de que la pista sigui homologada per aquesta institució. 

 

Tancament perimetral 

El perímetre del camp es delimita amb una tanca igual a l’existent, donant continuïtat a la tanca que es 
manté com a límit en la zona sud  amb l’escola Mediterrània, amb  base de blocs de formigó rematat 
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amb una peça prefabricada i una xarxa de simple torsió de 2m d’alçada, exceptuant el que correspon a 
la zona del públic, que tindrà una alçada amb 6m i serà de nylon. 

Drenatge 

El camp drenarà de forma natural per infiltració al terreny, donat que actualment així funciona i ho fa 
correctament. Es preveu una reixa perimetral de recollida d’aigües pluvials al fons del camp, en el seu 
punt més baix, per poder absorbir l’excés d’aigua que el terrenys no sigui capaç de filtrar al subsòl en 
moments de pluja intensa. Aquesta sistema de drenatge estarà connectada a la xarxa de recollida de 
pluvials de l’equipament. 

Reg 

El projecte preveu la instal·lació d’un sistema de reg per aspersió distribuït en tot l’àmbit del camp, així 
com dos mànigues d’aigua en cadascun dels dogouts. Aquesta xarxa es connectarà al grup de pressió 
existent, d’aigua no potable, amb un bypass per posibilitar la connexió a la xarxa de potable si fos el cas.. 
Les mànigues d’aigua es connectaran a la xarxa d’aigua potable, per evitar problemes per l’ús incorrecte 
d’aquests punts d’aigua ( veure directament des de aquesta pressa). 

 

Il·luminació 

S’instal·laran dues torres a banda i banda del camp que contindran a una alçada de 18 m. o superior.  
14 projectors de 2.000 W d'halogenurs a cadascuna de les torres. 

 

Xarxa de megafonia i socors 

Les torres d’il·luminació tindran fixades els megafons per poder retransmitir els partits, així com la 
il·luminació de socors. 

 

DogoutsDogoutsDogoutsDogouts::::    
El camp preveu uns dogouts per cadascun dels equips situats a dues bandes del camp, de 3,6x9,8m. 
Estaran a nivell respecte el terreny de joc, per facilitar tant l’accessibilitat, com el drenatge de l’aigua de 
manera natural 

 
L’accés es realitzarà des de l’interior del camp de Softbol i tindran una xarxa de protecció de simple 
torsió per assegurar la integritat dels jugadors. El sistema constructiu serà el mateix que el de la resta del 
camp de joc, a base de blocs de formigó  i pilars metàl·lics per a suportar una coberta de xapa tipus 
sandwich i la pavimentació serà una solera de formigó armat. 
 
Els dogouts tindran  punts de llum ( florescents) i presa elèctrica, rentamans i màniga d’aigua. Les 
possibles aigües pluvials que puguin entrar a l’interior es reconduiran amb el pendent natural del 
paviment cap al terreny de joc. 

 
 

BullpensBullpensBullpensBullpens    
El projecte preveu un espai d’escalfament per a cadascun dels equips de 15mx3,6m situats a dues 
bandes del camp. 
 
Els bullspens tindran un accés directe des de el terreny de joc i el seu perímetre està delimitat amb el 
mateix sistema constructiu que la resta del camp de joc, a base de blocs de formigó rematats amb una 
peça prefabricada i una xarxa de simple torsió de 2m d’alçada. 
 
El paviment d’aquesta zona serà de sauló i el drenatge serà per filtració natural al terreny. 
 
 
GraderiaGraderiaGraderiaGraderia    
El projecte preveu unes graderies per a 150 persones, dividides en 3 zones: una grada central sota 
cobert i dues grades laterals a banda i banda de la central. 
 
Aquestes tindran el seu accés des de l’exterior del camp de Softbol per dos punts diferents per tal de 
assegurar un òptim accés i evacuació dels visitants. L’ accessibilitat per a persones amb mobilitat 
reduïda queda resolta en les grades centrals. En les grades central es projecta una coberta per protegir 
aquesta zona del sol i la pluja. 
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Les grades es realitzaran amb peces prefabricades de formigó armat i el tancament perimetral  
d’aquesta zona es resoldrà amb bloc de formigó. La coberta serà metàl·lica tipus sandwinch, suportada 
per pilars metàl·lics, que a l’hora tindran fixada una xarxa de nylon de 6m d’alçada, per a protegir els 
espectadors. La pavimentació serà una solera de formigó armat. 
 
Es preveu un enllumenat a base de florescents estanc. Les aigües pluvials es reconduiran amb el 
pendent natural del paviment cap al terreny de joc. 
 
Zona d’anotadorsZona d’anotadorsZona d’anotadorsZona d’anotadors    
El projecte integra en la zona de les graderies centrals una espai lateral pels anotadors. L’accés a aquest 
espai es realitza des de la part superior de les grades. 
 
El sistema constructiu serà el mateix que la resta del camp de joc, a base de murs blocs de formigó i un 
forjat de formigó armat in situ. 
 
Aquest espai contarà amb el control de  megafonia, control del  marcador i el subquadre elèctric per 
sectoritzar els diferents àmbits del camp de softbol. Tindrà també punt de llum ( florescent) i pressa 
elèctrica.  
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3333. NORMATIVA APLICABL. NORMATIVA APLICABL. NORMATIVA APLICABL. NORMATIVA APLICABLEEEE    

• 3.13.13.13.1    COMPLIMENT DELCOMPLIMENT DELCOMPLIMENT DELCOMPLIMENT DEL    CTE i CTE i CTE i CTE i D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIOD’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIOD’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIOD’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONSNSNSNS    

- Compliment de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques. 
- Compliment de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre la policia de l’espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments 
públics. 
    
Àmbit generalÀmbit generalÀmbit generalÀmbit general    

Ley de Ordenación de la Edificación. 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITATREQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITATREQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITATREQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT    
AccessibilitatAccessibilitatAccessibilitatAccessibilitat    

 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero 
 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
 
Ley de integración social de los minusválidos 
 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETATREQUISIT BÀSIC DE SEGURETATREQUISIT BÀSIC DE SEGURETATREQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT    
Seguretat en cas d’iSeguretat en cas d’iSeguretat en cas d’iSeguretat en cas d’incendisncendisncendisncendis    

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 
 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 
(RSCIEI) 
 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Sistemes estructuralsSistemes estructuralsSistemes estructuralsSistemes estructurals    

CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat 
 
CTE DB SE 2 Aptitud al servei 
 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
 
CTE DB SE C Fonaments 
 
CTE DB SE A Acer 
 
CTE DB SE M Fusta 
 
CTE DB SE F Fàbrica 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 
 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizado con elementos prefabricados 
 
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 
 
EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
 
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 
 
Sistemes constructiusSistemes constructiusSistemes constructiusSistemes constructius    

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Materials i elements de construccióMaterials i elements de construccióMaterials i elements de construccióMaterials i elements de construcció    

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción 
 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
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UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
 
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción 
 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
Construcción 
 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
Instal·lacionsInstal·lacionsInstal·lacionsInstal·lacions    

    
TelecomunicacionsTelecomunicacionsTelecomunicacionsTelecomunicacions    
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios deTelecomunicación 
 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 
 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado 
por el real decreto 401/2003. 
 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley 
de Ordenación de la Edificación 
 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per 
cable als edificis. 
 
D. 172/99 (DOGC: 07/07/99) 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 
servei de telecomunicacions per cable 
 
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució 
dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions 
terrestres i de satèl·lit. 
 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
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Instal·lacions de protecció contra incendiInstal·lacions de protecció contra incendiInstal·lacions de protecció contra incendiInstal·lacions de protecció contra incendissss    
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 
 
Instal·lacions de fontaneriaInstal·lacions de fontaneriaInstal·lacions de fontaneriaInstal·lacions de fontaneria    
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Regulación de los contadores de agua fríaRegulación de los contadores de agua fríaRegulación de los contadores de agua fríaRegulación de los contadores de agua fría    
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges finançats 
amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya). 
 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevencióCondicions higienicosanitàries per a la prevencióCondicions higienicosanitàries per a la prevencióCondicions higienicosanitàries per a la prevenció    i el control de la legionel·losi.i el control de la legionel·losi.i el control de la legionel·losi.i el control de la legionel·losi.    
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
Instal·lacions d’electricitatInstal·lacions d’electricitatInstal·lacions d’electricitatInstal·lacions d’electricitat    
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 
 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
Transformación 
 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 
 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
 
D 3151/1968 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energia eléctrica 
 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 
Instal·lacions d’il·luminacióInstal·lacions d’il·luminacióInstal·lacions d’il·luminacióInstal·lacions d’il·luminació    
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions de parallampsInstal·lacions de parallampsInstal·lacions de parallampsInstal·lacions de parallamps    
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions d’evacuacióInstal·lacions d’evacuacióInstal·lacions d’evacuacióInstal·lacions d’evacuació    
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residusInstal·lacions de recollida i evacuació de residusInstal·lacions de recollida i evacuació de residusInstal·lacions de recollida i evacuació de residus    
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Control de qualitatControl de qualitatControl de qualitatControl de qualitat    
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció 
 
Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
Control de qualitat en l'edificacióControl de qualitat en l'edificacióControl de qualitat en l'edificacióControl de qualitat en l'edificació    
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89,22/6/92 i 12/9/94) 
 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 
 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
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R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 
 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
Residus d’obra i enderrocsResidus d’obra i enderrocsResidus d’obra i enderrocsResidus d’obra i enderrocs    
ResidusResidusResidusResidus    
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 
 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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4444. . . . ANNEXOS MEMÒRIAANNEXOS MEMÒRIAANNEXOS MEMÒRIAANNEXOS MEMÒRIA    
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• 4.4.4.4.1 ANN1 ANN1 ANN1 ANNEXEXEXEX    1:1:1:1:    XARXA ELÈCTRICA DE BT.XARXA ELÈCTRICA DE BT.XARXA ELÈCTRICA DE BT.XARXA ELÈCTRICA DE BT.    CÀLCULS I CÀLCULS I CÀLCULS I CÀLCULS I ESTUDI LLUMÍNICESTUDI LLUMÍNICESTUDI LLUMÍNICESTUDI LLUMÍNIC    
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IIII----01. ELECTRICITAT.01. ELECTRICITAT.01. ELECTRICITAT.01. ELECTRICITAT.    

 

IIII----01.01. Objecte.01.01. Objecte.01.01. Objecte.01.01. Objecte.    

 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació elèctrica de baixa tensió a realitzar en el nou 

camp de sofbol de Viladecans. 

 

IIII----01.02. Reglame01.02. Reglame01.02. Reglame01.02. Reglamentació.ntació.ntació.ntació. 

 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC BT. 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 del 18 de setembre del 2002. 

 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 314/2006, del 17 de 

març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 

 

Document Bàsic DB-SU. Seguretat d’utilització. 

 

- Resolució de 24 de febrer de 1983 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, 

sobre normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en els subministraments d’energia elèctrica en baixa 

tensió, aprovades per les empreses elèctriques ENHER, FECSA i FHSSA. 

 

- Normes particulars de FECSA-ENDESA. Aprovades per Resolució ECF/4548/2006, del 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 (expedient EE-104/01). DOGC nº 4827 del 22 de febrer del 2007. 

 

- UNE-EN 12193.  Iluminación en instalaciones deportivas 

 

- Altres normes UNE que li són d’aplicació. 

 

- Normes UNESA que li són d’aplicació. 

 

IIII----01.03. Descripció de la instal·lació.01.03. Descripció de la instal·lació.01.03. Descripció de la instal·lació.01.03. Descripció de la instal·lació.    

 

IIII----01.03.01. Circuit de terra01.03.01. Circuit de terra01.03.01. Circuit de terra01.03.01. Circuit de terra    

 

Les postes a terra s’estableixen amb l’objecte, principalment, de limitar la tensió que respecte a terra 

poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i 

eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 

 

La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap mena de 

protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i un elèctrode, o grup 

d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i 
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superfície propera al terreny no existeixin diferencies de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti 

el pas a terra de les corrents o manca de descàrrega d’origen atmosfèric. 

 

Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran les piquetes verticals, podent 

emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats horitzontalment i elèctrodes de grafit. 

 

La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP. 

 

Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran dimensionades de tal 

manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en els cables ni en les connexions. 

 

La línia de terra principal es realitzarà amb cable nu de 50 mm², des del quadre general de distribució del 

beisbol fins el quadre de distribució del sofbol, i les derivacions individuals complint amb la ITC-BT-18. 

 

Els cables del circuit de terra  seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les derivacions) no estaran 

sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 

 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies de 

contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de fusió. 

 

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la seva 

continuïtat. 

 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de terra. 

 

IIII----01.03.02. A01.03.02. A01.03.02. A01.03.02. Arquitectura elèctrica en baixa tensiórquitectura elèctrica en baixa tensiórquitectura elèctrica en baixa tensiórquitectura elèctrica en baixa tensió    

    

Subministrament d’energia elèctricaSubministrament d’energia elèctricaSubministrament d’energia elèctricaSubministrament d’energia elèctrica    

Donada la importància de la instal·lació, el criteri fonamental a tenir en compte és la seguretat de servei i 

fiabilitat, per això el subministrament general s’efectuarà per la companyia subministradora i es disposarà a 

més a més d’un grup electrogen per circuits d’emergència.   

 

Es realitzarà una instal·lació de presa de terra que compleixi amb els valors especificats en la present 

memòria. 

 

La tensió de servei es preveurà per 400/230 V. 50 Hz. i la potència necessària estarà d’acord amb els càlculs 

justificatius en cada cas. 

 

L'alimentació elèctrica del camp de sofbol es connectarà al Quadre General de Distribució del camp de 

beisbol, on es preveu la instal·lació d'un interruptor general de caixa enmotllada. 

 

 

Des del Q.G.D. Beisbol partirà una línia d'alimentació fins el Quadre de Distribució de Sofbol.  Des d'aquí 

sortiran les línies que alimenten els subquadres de les torres d'enllumenat i la zona de grades/banquetes.     

 

 

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió 0,6/1kV. RZ1-K. sobre safata o sota 

tub soterrat o vist. 
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D'altra banda, s'instal·larà una línia que alimentada pel grup electrogen donarà corrent als projectors 

d'emergència en cas de fallida del subministrament de xarxa.  Aquests projectors se situaran a mitja alçada de 

la torre 1. 

 

Quadre general de distribució sofbolQuadre general de distribució sofbolQuadre general de distribució sofbolQuadre general de distribució sofbol    

El quadre de distribució del camp de sofbol inclou els interruptors generals d'alimentació dels subquadres 

de les torres d'enllumenat, les grades, marcador i d'altres. 

 

Totes les sortides es connectaran amb terminals i seran convenientment retolades. 

 

El nostre armari del quadre general de protecció serà metàl·lic de doble aïllament. 

 

Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que assegurin la protecció 

dels cables i de les persones. 

 

Tots aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la seva fàcil i ràpida identificació. Els  

cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 

 

A la porta de l’armari s’instal·larà un portaplànols per col·locar els esquemes del quadre actualitzades 

segons variacions aparegudes  durant el transcurs de l’obra. 

 

Els armaris aniran connectats a terra. 

 

La situació d’aquests es troba reflectida en els plànols, i en els esquemes unifilars de distribució es 

reflecteixen  les connexions. 

 

 

Subquadres d'enllumenatSubquadres d'enllumenatSubquadres d'enllumenatSubquadres d'enllumenat    

Els subquadres d'enllumenat  aniran situats a la base de les torres i inclouran les proteccions de 

cadascuna de les línies així com el comandament de l'encesa dels projectors. 

 

Aniran allotjats dins d'armaris metàl·lics de doble aïllament que disposaran d'espai suficient per la 

instal·lació de tots els dispositius de comandament i protecció, així com els equips dels projectors. 

 

Canalitzacions elèctriquesCanalitzacions elèctriquesCanalitzacions elèctriquesCanalitzacions elèctriques    

Per a la distribució general de línies s’aprofitaran safates existents a la zona del Q.G.D.  La resta de la 

instal·lació anirà soterrada fins els subquadres. 

 

En les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte indicació de la D.F., s’utilitzarà tub de PVC tipus 

rígid en interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho requereixin. 

 

Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions de la Instrucció ITC-

BT-21. 

 

Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el número de conductors que es vagin a allotjar en ells i 

de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció de la taula III de la Instrucció ITC-BT-21. 

 

Els tubs seran no propagadors de la flama i lliures d’halògens. 
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Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació o mitjançant caixes tipus 

Wieland de connexions. 

 

CablatgeCablatgeCablatgeCablatge    

Totes les línies elèctriques que alimenten quadres i subquadres i les que en surten, seran de coure 

0,6/1kV. RZ1-K. tipus AFUMEX-X-FIRS AX-FP-RZ1-K de la marca PRYSMIAN, lliure d’halògens i no 

propagador del incendi. La secció mínima del conductor serà de 2,5mm2. 

 

S’utilitzaran els colors propis per a cada funció, essent: 

 

- Negre, Marró, Gris per les fases 

- Blau pel neutre 

- Bicolor Groc/verd per la posta a terra 

 

No es permeten la composició d’altres colors. 

 

El conductor neutre serà d’igual secció que les fases. 

 

Per establir la corresponent  protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats disposaran d’un 

conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 

 

Instal·lació d’enllumenatInstal·lació d’enllumenatInstal·lació d’enllumenatInstal·lació d’enllumenat    

Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat han estat els següents: 

 

S'han definit 3 categories d'enllumenat: 

 

Classe I: per a competicions d'alt nivell.  És el cas de competicions nacionals i internacionals. 

 

Classe II: per a competicions de nivell mig.  Competicions regionals i locals. 

 

Classe III: per a competicions de baix nivell.  Entrenaments i activitats recreatives.  

 

En funció del tipus de competició s'aplicaran les condicions que s'indiquen a la graella següent: 
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La intensitat lumínica considerada en els càlculs segons norma UNE 12193: Il·luminació d’instal·lacions 

esportives. 

 

L’encesa es realitza des del quadre de comandament que s'instal·larà al costat del quadre de distribució 

del sofbol.  

 

Els projectors se situaran a una alçada de 18 m. o superior.  S'han previst 14 projectors de 2.000 W 

d'halogenurs a cadascuna de les torres. 

 

Il·luminació d’emergènciaIl·luminació d’emergènciaIl·luminació d’emergènciaIl·luminació d’emergència    

L’enllumenat d’emergència es realitza segons indica el RD 842/2002.  

 

Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl en els recorreguts 

d’evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats equips de protecció contra incendis d’utilització 

manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat, subministrant aquests nivells d’il·luminació coma a 

mínim durant 1 hora. 

Disposarà d'enllumenat d'emergència la zona de grades i banquetes. 

 

IIII----01.03.03. Grup electrogen01.03.03. Grup electrogen01.03.03. Grup electrogen01.03.03. Grup electrogen    

 

Tal i com s’ha explicat d’antuvi, existirà un subministrament de socors connectat al grup electrogen 

existent.  En cas de fallada en el subministrament de xarxa es produirà una commutació que activarà els 

projectors de socors. 

 

S'han previst 3 projectors de socors per garantir l'evacuació del camp.  Aquest són independents dels 

projectors del subministrament normal, per tractar-se aquests últims de lluminàries de descàrrega sense 

encesa instantània. 

 

IIII----01.03.04. Càlculs elèctrics01.03.04. Càlculs elèctrics01.03.04. Càlculs elèctrics01.03.04. Càlculs elèctrics    

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió son les 

següents: 

 

 

Línies trifàsiques: 

   

I
W

V
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Línies monofàsiques: 
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Essent: 

 

I = Intensitat (A) 

W = Potència (W) 
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L = Longitud de la línia (m) 

U = Tensió de subministrament (V) 

s = Secció del cable de fase (mm²) 

K = Conductivitat, 56 per Cu. 

cos  ϕ = Factor de potència. 

 

Per les línies que surten dels quadres, es considera tota la potència al final, excepte en alguns casos, que 

degut a l’exagerada secció que resultava, s’ha calculat per moments elèctrics. La caiguda de tensió des 

del CPM serà com a màxim del 4,5% per l’enllumenat i del 6,5% per a altres usos. 

 

En la memòria de càlculs que s’acompanya al projecte estan degudament ressenyats tots els circuits i el 

seu càlcul amb tots els components elèctric precisos, i les característiques de les línies. 

 

Compliment del document bàsic HE del codi tècnicCompliment del document bàsic HE del codi tècnicCompliment del document bàsic HE del codi tècnicCompliment del document bàsic HE del codi tècnic    

En annex a la memòria s’adjunta estudi de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.En annex a la memòria s’adjunta estudi de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.En annex a la memòria s’adjunta estudi de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.En annex a la memòria s’adjunta estudi de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.    

    

I-01.04. Justificació eficiència energètica de la instal·lació    

    

L'eficiència energètica d’una instal·lació ve donada per: 

 

EmS

P
VEEI

·

100·
=

 

 

Essent   

 

P   la potencia total instal·lada [W];    

S  la superfície il·luminada [m2];    

Em  la il·luminància mitja horitzontal [lux]; 
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En el cas del camp de sofbol s'obtenen els següents valors:En el cas del camp de sofbol s'obtenen els següents valors:En el cas del camp de sofbol s'obtenen els següents valors:En el cas del camp de sofbol s'obtenen els següents valors:    

P = 70 kW (inclouent un 25% per l'equip auxiliar)P = 70 kW (inclouent un 25% per l'equip auxiliar)P = 70 kW (inclouent un 25% per l'equip auxiliar)P = 70 kW (inclouent un 25% per l'equip auxiliar)    

S= 4.193 m2S= 4.193 m2S= 4.193 m2S= 4.193 m2    

Em= 527 luxEm= 527 luxEm= 527 luxEm= 527 lux    

    

Per tant,Per tant,Per tant,Per tant,    

VEEI = 3,16 <4  (Compleix)VEEI = 3,16 <4  (Compleix)VEEI = 3,16 <4  (Compleix)VEEI = 3,16 <4  (Compleix)    

 

IIII----01.05. 01.05. 01.05. 01.05. Consideracions generals.Consideracions generals.Consideracions generals.Consideracions generals.    

    

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 1998, pel qual es 

fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció, 

publicat com a annex de la Resolució de 22 de juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

per la qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 

construcció; es tindrà en compte el següent: 

 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que siguin de qualitat 

certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, d’acord amb les normes aplicables als 

estats membres de la Unió Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació emesa per un 

organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en qualsevol Estat membre de la Unió Europea; 

o bé acreditant un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 

entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels estats membres. 
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- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats en les obres i en les 

instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada segons el Reglament 880/1992/CEE o bé 

altres distintius de qualitat ambiental reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la 

Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació emesa per un 

organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu de qualitat ambiental del producte en 

qüestió. 

 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat de Catalunya són 

d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades i biguetes 

semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han incloses les ajudes del ram 

de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, havent-se contemplat especialment els següents 

punts: 

 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, inclòs el replanteig 

previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, caixetins i fornícules 

d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels paraments abans de la 

rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, safata, armaris 

d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent els treballs de soldadura, collat a 

l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent 

en aquells elements metàl·lics que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins a connectar en les 

condicions reglamentàries amb els baixants verticals de sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat d’anivellament, 

realització de la impermeabilització corresponent en el cas de bancades en coberta, realització de la capa 

d’aïllament acústic antivibratori i realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada 

de formigó armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a través de la construcció, 

realitzat amb materials de clausura amb propietats RF adients en cada cas. 
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- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables en l’obra o 

instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, fins a plantes de reciclatge o 

abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels projectes de 

legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de l’Administració, no admetent-se cap 

increment econòmic per aquests conceptes. 

 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del projecte de fi d’obra 

(as built), presentant-ne dues (2) còpies. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat prèviament per la 

Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte de fi d’obra serà presentat en format 

paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la següent documentació: 

 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de la instal·lació. 

 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels controls de qualitat 

reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves i certificacions finals de posada en marxa, 

per part d’una empresa de control de qualitat homologada. 

 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, han estat 

seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han coordinat i dimensionat els 

sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts per d’altres marques o models equivalents en 

qualitats i prestacions, sempre que no alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la 

qualitat dels seus components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 

Propietat i la Direcció Facultativa.  
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IIII----01.06. Estudi i càlculs llumínics01.06. Estudi i càlculs llumínics01.06. Estudi i càlculs llumínics01.06. Estudi i càlculs llumínics 
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IIII----02. REG I AIGUA.02. REG I AIGUA.02. REG I AIGUA.02. REG I AIGUA.    

 

IIII----02.01. Objecte.02.01. Objecte.02.01. Objecte.02.01. Objecte.    

 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació de reg a realitzar en el nou camp de sofbol de 

Viladecans. 

 

IIII----02.0202.0202.0202.02. Descripció de la instal·lació. Descripció de la instal·lació. Descripció de la instal·lació. Descripció de la instal·lació    

    

La instal·lació de reg del camp de sofbol de Viladecans s'ha dissenyat condicionada per la pressió i 

especialment pel cabal d'aigua disponible. 

 

El reg està previst que es pugui realitzar directament de la xarxa d'aigües pública (cabal contractat 16 m3/h) 

o bé des del dipòsit amb el grup de pressió existent pel camp de beisbol.  Aquest disposa de dues bombes 

de 4,9 CV, amb un cabal màxim de 165 l/min cadascuna. 

 

S'instal·larà una arqueta amb claus de pas per poder seleccionar la procedència del fluid.  Des de aquí, 

amb canonada de 2" s'alimentaran els aspersors.  Els aspersors cobriran tota l'àrea de joc.  S'han previst 

aspersors Hunter serie G880 amb cabals entre 4,94 m3/h i 7,37 m3/h. 

 

El comandament del reg es podrà realitzar sobre cada aspersor individualment.  Per això, disposarà d'un 

programador amb 16 zones, per tant, s'instal·larà una xarxa cablejada fins cadascú dels aspersors. 

 

A banda del reg automàtic, s'instal·laran 2 presses amb màniga per poder regar manualment la zona més 

propera a les banquetes. 

 

Quant a la instal·lació d'aigua potable, s'ha previst la instal·lació una canonada des de la batería de 

distribució situada al costat del edifici del beisbol fins els lavabos de les banquetes, que també donarà 

servei a les mànigues manuals abans descrites. 
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IIII----03. MEGAFONIA03. MEGAFONIA03. MEGAFONIA03. MEGAFONIA    

 

    

IIII----03.01. Objecte.03.01. Objecte.03.01. Objecte.03.01. Objecte.    

 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació de megafonia a realitzar en el nou camp de 

sofbol de Viladecans. 

    

IIII----03.02. Reglamentació.03.02. Reglamentació.03.02. Reglamentació.03.02. Reglamentació. 

 

- Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els edificis per a l’accés 

als serveis de Telecomunicació. BOE nº 51 de 28 de febrer del 1.998. 

 

- Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. Reglament regulador de les infraestructures comunes de 

telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de 

l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. BOE nº 115 de 14 de maig del 

2.003. 

 

- Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia CTE/1296/2003, de 14 de maig. De desenvolupament del 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als 

serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes 

de telecomunicacions. BOE nº 126 de 27 de maig del 2.003. 

 

- Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 

conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, 

sistemes i instal·lacions. (BOE nº 78 de 1 d’abril de 1994). 

 

- Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 444/1994, de 11 de 

març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de 

protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 

310 de 28 de desembre de 1995). 

-  

- Correcció d’errades del Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 

conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, 

sistemes i instal·lacions. (BOE nº 30 de 3 de febrer de 1996). 

 

- Ordre de 19 de juliol de 1999, de desplegament del Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual 

s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a 

compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions; que publica la relació de 

normes espanyoles que transposen les normes europees harmonitzades, el compliment de les 

quals pressuposa la conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica. (BOE nº 178 de 

27 de juliol de 1999). 

 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC 

BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 del 18 de setembre del 2002. 
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- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, Turisme i 

Comerç. 

 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

    

IIII----03.03. Descripció de la instal·lació.03.03. Descripció de la instal·lació.03.03. Descripció de la instal·lació.03.03. Descripció de la instal·lació. 

MicròfonsMicròfonsMicròfonsMicròfons    

S'instal·larà un micròfon super-cardicoide amb cable per a paraula i instruments de vent. 

 

Si s’han d’utilitzar cables llargs, entrades d’amplificador asimètriques, es poden produir interferències 

com freqüència de xarxa, brunzit o radiointerferències. Es pot evitar aquest problema, utilitzant un 

transformador entre micròfon i amplificador. 

 

AltaveusAltaveusAltaveusAltaveus    

L’objectiu és obtenir una distribució sonora equilibrada en tota zona en que els oients estan situats. 

 

Es col·locaran al camp de sofbol, situats a les torres en número i posició grafiada en els plànols. 

 

Per a tal d’evitar la realimentació, xiulet i brunzit, els micròfons han de situar-se sempre fora del raig de 

so directe d’un altaveu. Tan els cables del micròfon com els del altaveu, poden captar brunzit harmònic 

dels cables de xarxa. Per tant, han de mantenir-se a una distancia mínima de 500 mm o ser 

adequadament apantallats. De forma similar, cables de micròfon massa propers a cables d’altaveu, 

poden causar inducció i, en conseqüència, oscil·lació, a menys que estiguin separats, com a mínim 

500 mm. 

 

Amplificador i mescladorAmplificador i mescladorAmplificador i mescladorAmplificador i mesclador    

Es disposarà d'un armari rack portàtil de 19" transportable amb nanses.  En el seu interior s'ubicaran les 

etapes de potència de l'amplificador i el mesclador d'entrades de s 

 

Cables de distribucióCables de distribucióCables de distribucióCables de distribució    

La selecció dels conductors dels cables de sortida en sistemes de megafonia no ha de ser inferior a 

0,75 mm². S’han d’estendre en conductes o en altres allotjaments protectors. Si els altaveus estan 

distribuïts esglaonadament al llarg de la longitud del cable, després es pot doblar la longitud total 

donada en el gràfic. Quan els cables d’altaveu han de ser estesos junts al llarg de grans distancies en 

conductes o canalitzacions, ha d’emprar-se un cable de parell trenat per prevenir efectes inductius que 

interfereixin amb el senyal. 
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• 4.4.4.4.4444    ANNEX4: XARXA ANTIINTRUSSIÓANNEX4: XARXA ANTIINTRUSSIÓANNEX4: XARXA ANTIINTRUSSIÓANNEX4: XARXA ANTIINTRUSSIÓ    
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IIII----04. PROTECCIÓ CONTRA ROBATORI / INTRUSIÓ.04. PROTECCIÓ CONTRA ROBATORI / INTRUSIÓ.04. PROTECCIÓ CONTRA ROBATORI / INTRUSIÓ.04. PROTECCIÓ CONTRA ROBATORI / INTRUSIÓ.    

 

    

IIII----04.01. Objecte.04.01. Objecte.04.01. Objecte.04.01. Objecte.    

 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de les instal·lacions de protecció contra robatori / intrusió a 

realitzar en el nou camp de sofbol de Viladecans. 

    

IIII----04.02. Reglamentació.04.02. Reglamentació.04.02. Reglamentació.04.02. Reglamentació. 

 

- Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els edificis per a l’accés 

als serveis de Telecomunicació. BOE nº 51 de 28 de febrer del 1.998. 

 

- Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. Reglament regulador de les infraestructures comunes de 

telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de 

l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. BOE nº 115 de 14 de maig del 

2.003. 

 

- Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia CTE/1296/2003, de 14 de maig. De desenvolupament del 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als 

serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes 

de telecomunicacions. BOE nº 126 de 27 de maig del 2.003. 

 

- Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 

conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, 

sistemes i instal·lacions. (BOE nº 78 de 1 d’abril de 1994). 

 

- Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 444/1994, de 11 de 

març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de 

protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 

310 de 28 de desembre de 1995). 

 

- Correcció d’errades del Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 

conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, 

sistemes i instal·lacions. (BOE nº 30 de 3 de febrer de 1996). 

 

- Ordre de 19 de juliol de 1999, de desplegament del Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual 

s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a 

compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions; que publica la relació de 

normes espanyoles que transposen les normes europees harmonitzades, el compliment de les 

quals pressuposa la conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica. (BOE nº 178 de 

27 de juliol de 1999). 

 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC 

BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 del 18 de setembre del 2002. 
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- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, Turisme i 

Comerç. 

 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

    

IIII----04.03. Descripció de la instal·lació.04.03. Descripció de la instal·lació.04.03. Descripció de la instal·lació.04.03. Descripció de la instal·lació. 

Es preveu l'ampliació de l'alarma anti-intrusió mitjançant detectors volumètrics i de contacte en la zona 

de camp de sofbol. 

 

Es col·locarà un detector volumètric de doble tecnologia, infrarojos + microones que es col·locarà en la 

sala de megafonia. 

 

La sala de megafonia es protegirà també amb un contacte magnètic a la porta. 

 

Els armaris es protegiran amb contactes magnètics situats a les portes. 

 

A més a més es defensarà tot el cablejat amb un sistema antisabotatge. 

 

La central disposa d' 1 teclat alfanumèric, el qual està situat a l’entrada de l'edifici beisbol.  

 

Es preveu la col·locació de 1 sirena d’avís  

 

Tota la instal·lació es realitzarà respectant el que indiquen plànols, estat d’amidaments i plec de 

condicions. 
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• 4.4.4.4.5 ANNEX5 ANNEX5 ANNEX5 ANNEX    5: XARXA5: XARXA5: XARXA5: XARXA    D’EVAD’EVAD’EVAD’EVACUCUCUCUACIÓ D’AIGÜESACIÓ D’AIGÜESACIÓ D’AIGÜESACIÓ D’AIGÜES    PLUVIALSPLUVIALSPLUVIALSPLUVIALS    
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IIII----0.5 0.5 0.5 0.5  

MEMÒRIA D’EVACUACIÓ D’AIGÜESMEMÒRIA D’EVACUACIÓ D’AIGÜESMEMÒRIA D’EVACUACIÓ D’AIGÜESMEMÒRIA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES    

    

IIII----05.01 Normes i referències05.01 Normes i referències05.01 Normes i referències05.01 Normes i referències    

En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a la redacció d’aquest 

projecte. 

 

IIII----05.01.01  Disposicions legals i normes d’aplicació05.01.01  Disposicions legals i normes d’aplicació05.01.01  Disposicions legals i normes d’aplicació05.01.01  Disposicions legals i normes d’aplicació    

Tot seguit s’especifiquen les disposicions legals i normes aplicades que s’han contemplat a l’hora de redactar 

aquest projecte i que caldrà respectar a l’hora d’executar-lo: 

 

• Real Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació: Secció HS5 

“Evacuació d’aigües” del Document Bàsic “Salubritat”. 

 

• UNE EN 1092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas 

especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 

 

• UNE EN 1092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas 

especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”. 

 

• UNE EN 1293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuación, 

sumideros y alcantarillado presurizados neumaticamente”. 

 

• UNE EN 1295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberias enterradas bajo diferentes 

condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”. 

 

• Norma UNE-EN 12056 sobre Sistemes de desaigua per gravetat a l’interior dels edificis. 

 

• Norma UNE-EN 12200 per a baixants de pluvials. 

 

• Norma EN - 13476-1 EN - 13476-3. Tubería para obras de Saneamiento, tanto civiles como industriales: 

• UNE ISO 53200 - Fluidez. 

• UNE EN 727 - Vicat. 

• ISO 9969 - Rigidez circunferencial. 

• UNE EN 744 - Resistencia al choque. 

• ISO 9967 - Resistencia a la relajación bajo caga a largo plazo. 

• UNE EN 921:1994/AC:1995 - Resistencia a la presión hidráulica. 

• UNE EN 53114/parte 2 - Ensayo de estanqueidad al agua y al aire. 

 

• Ordre del 15 de setembre de 1986, plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament 

de poblacions. 

 

• En general, totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 

servei d’instal·lacions d’evacuació als edificis i xarxa de sanejament. 

 

IIII----05.01.02 Bibliografia05.01.02 Bibliografia05.01.02 Bibliografia05.01.02 Bibliografia    

Tot seguit s’especifiquen la bibliografia tècnica que s’han contemplat a l’hora de redactar aquest projecte: 

 

• NTE-ISS de 1973, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento. 
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• NTE-ISA de 1973, Instalaciones de Salubridad, Alcantarillado. 

 

IIII----05.01.03 Programari de càlcul05.01.03 Programari de càlcul05.01.03 Programari de càlcul05.01.03 Programari de càlcul    

Per a la realització dels càlculs necessaris s’han utilitzats fulls de càlcul tipus Excel dissenyats a mida per a les 

necessitats específiques d’aquest tipus d’instal·lacions. 

 

 

IIII----05.02. Definicions i abreviatures05.02. Definicions i abreviatures05.02. Definicions i abreviatures05.02. Definicions i abreviatures    

Aigües pluvials: Aigües pluvials: Aigües pluvials: Aigües pluvials: aigües procedents de precipitació natural, bàsicament sense contaminar. 

 

Aigües residuals: Aigües residuals: Aigües residuals: Aigües residuals: les aigües residuals que procedeixen de la utilització dels aparells sanitaris comuns de 

l’edifici. 

 

Alçada de tancament hidràulic: Alçada de tancament hidràulic: Alçada de tancament hidràulic: Alçada de tancament hidràulic: l’alçada de la columna d’aigua que caldria evacuar d’un sifó completament ple 

abans que, a la pressió atmosfèrica, els gasos i els olors poguessin sortir del sifó cap a l’exterior. 

 

Aparell sanitari: Aparell sanitari: Aparell sanitari: Aparell sanitari: dispositiu empleat per al subministrament local d’aigua per a ús sanitari en els edificis, així 

com per a la seva evacuació. 

 

Aparells sanitaris domèstics: Aparells sanitaris domèstics: Aparells sanitaris domèstics: Aparells sanitaris domèstics: elements pertanyents a l’equipament higiènic dels edificis que estan alimentats 

per aigua i son utilitzats per a la neteja o el lavabo, tals com banyeres, dutxes, lavabos, bidets, inodors, 

urinaris, aigüeres, rentavaixelles i rentadores automàtiques. 

 

Aparells Aparells Aparells Aparells sanitaris industrials: sanitaris industrials: sanitaris industrials: sanitaris industrials: aparells sanitaris d’ús específic en cuines comercials, laboratoris, hospitals, etc. 

 

Baixants: Baixants: Baixants: Baixants: canalitzacions que condueixen verticalment les aigües pluvials desde les buneres sifòniques de 

coberta i els canalons i les aigües residuals des de les reixes de petita evacuació i inodors fins a l’arqueta a 

peu baixant o fins al col·lector suspès. 

 

Cambra de bombeig: Cambra de bombeig: Cambra de bombeig: Cambra de bombeig: Dipòsit o pericó on s’acumula provisionalment l’aigua drenada abans del seu bombeig i 

on s’ubiquen les bombes. 

 

Coeficient dCoeficient dCoeficient dCoeficient de permeabilitat: e permeabilitat: e permeabilitat: e permeabilitat: Paràmetre indicador del grau de permeabilitat d’un sòl mesurat per la velocitat de 

pas de l’aigua a través d’aquest. S’expresa en m/s o cm/s. Pot determinar-se directament mitjançant assaig 

en permeàmetre o mitjançant assaig in situ, o indirectament a partir de la granulometria i la porositat del 

terreny. 

 

Coeficient de rugositat “n”: Coeficient de rugositat “n”: Coeficient de rugositat “n”: Coeficient de rugositat “n”: es un coeficient adimensional que depèn de la rugositat, grau de brutícia i diàmetre 

de la canonada. 

 

Col·lector: Col·lector: Col·lector: Col·lector: canalització que condueix les aigües des dels baixants fins a la xarxa de clavegueram públic. 

 

Cota d’evacuació: Cota d’evacuació: Cota d’evacuació: Cota d’evacuació: diferencia d’alçada entre el punt d’abocament més baix de l’edifici i el de connexió a la 

xarxa d’abocament. En ocasions serà necessària la col·locació d’un sistema de bombeig per a evacuar part 

de les aigües residuals generades a l’edifici. 

 

Diàmetre exterior: Diàmetre exterior: Diàmetre exterior: Diàmetre exterior: diàmetre exterior mig de la canonada a qualsevol secció transversal. 

 

Diàmetre interior: Diàmetre interior: Diàmetre interior: Diàmetre interior: diàmetre interior mig de la canonada a qualsevol secció transversal. 
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Diàmetre nominal: Diàmetre nominal: Diàmetre nominal: Diàmetre nominal: designació numèrica de la dimensió que correspon al número arrodonit més aproximat al 

valor real del diàmetre, en mm. 

 

Drenatge: Drenatge: Drenatge: Drenatge: Operació de donar sortida a les aigües mortes o a la excessiva humitat dels terrenys per mitjà de 

rases o tubs. 

 

Escomesa: Escomesa: Escomesa: Escomesa: conjunt de conduccions, accessoris i unions instal·lades fora dels límits de l’edifici, que enllacen la 

xarxa d’evacuació d’aquest a la xarxa general de sanejament o al sistema de depuració. 

 

Flux en conduccions horitzontals: Flux en conduccions horitzontals: Flux en conduccions horitzontals: Flux en conduccions horitzontals: depèn de la força de la gravetat que es induïda pel pendent de la canonada 

i l’alçada de l’aigua de la mateixa. El flux uniforme s’aconsegueix quan l’aigua ha tingut temps suficient 

d’arribar a un estat en el que la pendent de la seva superfície lliure és igual a la de la canonada. 

 

Flux en coFlux en coFlux en coFlux en conduccions verticals: nduccions verticals: nduccions verticals: nduccions verticals: depèn essencialment del cabal, funció a la vegada del diàmetre de la 

canonada i de la relació entre la seva superfície transversal de la làmina d’aigua i la superfície transversal de la 

canonada. 

 

Longitud efectiva: Longitud efectiva: Longitud efectiva: Longitud efectiva: d’una xarxa de ventilació, es igual a la longitud equivalent dividida per 1,5, per a incloure 

sense pormenoritzar, les pèrdues localitzades pels elements singulars de la xarxa. 

 

Longitud equivalent: Longitud equivalent: Longitud equivalent: Longitud equivalent: d’una xarxa de ventilació, depèn del diàmetre de la canonada, del seu coeficient de 

fricció i del caudal de l’aire (funció a la seva vegada del caudal de l’aigua), expressant-se : 

 

L=2,58 x 10-7 x (d5 / (f x q2)) 

 

Sent: 

d  diàmetre de la canonada, en mm 

f  coeficient de fricció, adimensional 

q  caudal de l’aire, en dm3/s 

Per a una pressió de 250 Pa. 

 

Maniguet de dilatació: Maniguet de dilatació: Maniguet de dilatació: Maniguet de dilatació: accessori amb la funció d’absorbir les dilatacions i contraccions lineals de les 

conduccions provocades per canvis de temperatura. 

 

Maniguet intermig: Maniguet intermig: Maniguet intermig: Maniguet intermig: accessori destinat a compensar les diferencies de dimensió o de material en les unions 

entre canonades. 

 

Nivell freàtic: Nivell freàtic: Nivell freàtic: Nivell freàtic: valor mig anual de la profunditat de la cara superior de la capa freàtica respecte a la superfície 

del terreny. 

 

Nivell d’ompliment: Nivell d’ompliment: Nivell d’ompliment: Nivell d’ompliment: relació entre l’alçada de l’aigua i el diàmetre de la canonada. 

 

Període de retorn: Període de retorn: Període de retorn: Període de retorn: o freqüència de la pluja, es el número d’anys en que es considera se superarà una vegada 

com a promig la intensitat de pluja màxima adoptada. 

 

Pou general de l’edifici: Pou general de l’edifici: Pou general de l’edifici: Pou general de l’edifici: punt de connexió entre les xarxes privada i pública, al que escometen els col·lectors 

procedents de l’edifici i del que surt la escomesa a la xarxa general. 

 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 

98/219 

Radi hidràulic: Radi hidràulic: Radi hidràulic: Radi hidràulic: o profunditat hidràulica, es la relació entre la superfície transversal del flux i el perímetre mullat 

de la superfície de la canonada. Per canonades de secció circular i amb flux a secció plena o a meitat de la 

secció, la profunditat hidràulica és igual a un quart del diàmetre de la conducció. 

 

Reflux: Reflux: Reflux: Reflux: Flux de les aigües en direcció contraria a la prevista per a la seva evacuació. 

 

Salt hidràulic: Salt hidràulic: Salt hidràulic: Salt hidràulic: diferència entre el règim de velocitat en la canalització vertical i la canalització horitzontal, que 

comporta un considerable increment de la profunditat d’ompliment en la segona. Depèn de la velocitat 

d’entrada de l’aigua en el col·lector horitzontal, de la pendent del mateix, del seu diàmetre, del caudal existent 

i de la rugositat del material. 

 

Sifonament: Sifonament: Sifonament: Sifonament: fenomen d’expulsió de l’aigua fora del segell hidràulic per efecte de les variacions de pressió en 

els sistemes d’evacuació i ventilació. 

 

Sistema de dSistema de dSistema de dSistema de depuració: epuració: epuració: epuració: instal·lació destinada a la realització d’un tractament de les aigües residuals prèvies al 

seu abocament. 

 

Sistema de desguàs: Sistema de desguàs: Sistema de desguàs: Sistema de desguàs: és el format pels equips i components que recullen les aigües a evacuar i les 

condueixen a l’exterior dels edificis. 

 

SSSSistema d’elevació i bombeigistema d’elevació i bombeigistema d’elevació i bombeigistema d’elevació i bombeig: conjunt de dispositius per a la recollida i elevació automàtica de les aigües 

procedents d’una xarxa d’evacuació o de part de la mateixa, fins a la cota corresponent de sortida al 

clavegueram. 

 

Sistema mixt o semiseparatiu: Sistema mixt o semiseparatiu: Sistema mixt o semiseparatiu: Sistema mixt o semiseparatiu: aquell en que les derivacions i baixants son independents per aigües residuals i 

pluvials, unificant-ne ambdós xarxes en els col·lectors. 

 

Sistema separatiu: Sistema separatiu: Sistema separatiu: Sistema separatiu: aquell en el que les derivacions, baixants i col·lectors son independents per aigües 

residuals i pluvials. 

 

Tancament hidràulic: Tancament hidràulic: Tancament hidràulic: Tancament hidràulic: o segell hidràulic, es un dispositiu que retè una determinada quantitat d’aigua que 

impedeix el pas de les males olors desde la reixa d’evacuació als locals on estan instal·lats els aparells 

sanitaris, sense afectar el flux d’aigua a través d’ell. 

 

Tub drenant: Tub drenant: Tub drenant: Tub drenant: Tub enterrat les parets del qual estan perforades per a permetre l’arribada de l’aigua del terreny 

que l’envolta al seu interior. 

 

Tub de ventilació: Tub de ventilació: Tub de ventilació: Tub de ventilació: tub destinat a limitar les fluctuacions de pressió en l’interior del sistema de canonades de 

descàrrega. 

 

Unitat de desguàs: Unitat de desguàs: Unitat de desguàs: Unitat de desguàs: es un caudal que correspon a 0,47 dm3/s i representa el pes que un aparell sanitari té en 

l’evacuació dels diàmetres d’una xarxa d’evacuació. 

 

Vàlvula de retenció o antiretorn: Vàlvula de retenció o antiretorn: Vàlvula de retenció o antiretorn: Vàlvula de retenció o antiretorn: dispositiu que permet el pas del flux en un sol sentit, impedint els retorns no 

desitjats. 

Vàlvula d’aireació: Vàlvula d’aireació: Vàlvula d’aireació: Vàlvula d’aireació: vàlvula que permet l’entrada d’aire en el sistema però no la seva sortida, a fi de limitar les 

fluctuacions de pressió dintre del sistema de desguàs. 
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Ventilació primària:Ventilació primària:Ventilació primària:Ventilació primària:    subsistema que té com funció la evacuació de l’aire en el baixant per a evitar 

sobrepressions i subpressions en la mateixa durant el seu funcionament i consisteix en la prolongació del 

baixant per sobre de l’ultima planta fins la coberta de forma que quedi en contacte amb l’atmosfera exterior i 

per sobre dels recintes habitables. 

 

Ventilació secundària o paral·lela o creuada: Ventilació secundària o paral·lela o creuada: Ventilació secundària o paral·lela o creuada: Ventilació secundària o paral·lela o creuada: subsistema que té com funció evitar l’excés de pressió en la 

base del baixant permetent la sortida de l’aire comprimit en aquesta. Discorre paral·lela al baixant i es 

connecta a aquesta. 

 

Ventilació terciària o dels tancaments hidràulics: Ventilació terciària o dels tancaments hidràulics: Ventilació terciària o dels tancaments hidràulics: Ventilació terciària o dels tancaments hidràulics: subsistema que té com funció protegir els tancaments 

hidràulics contra el sifonament i l’autosifonament. Porta implícites la ventilació primària i secundaria. 

 

Ventilació amb vàlvules d’Ventilació amb vàlvules d’Ventilació amb vàlvules d’Ventilació amb vàlvules d’    aireacióaireacióaireacióaireació    ----ventilació: ventilació: ventilació: ventilació: subsistema que unifica els components dels sistemes de 

ventilació primària, secundaria i terciària, sense necessitat de sortir a l’exterior, podent instal·lar-se en espais 

tals com falsos sostres i càmeres. Podent realitzar-se amb sifons combinats. 

 

Xarxa d’evacuació: Xarxa d’evacuació: Xarxa d’evacuació: Xarxa d’evacuació: conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzats per recollir i evacuar les aigües 

residuals i pluvials d’un edifici. 

 

Xarxa de petita evacuació: Xarxa de petita evacuació: Xarxa de petita evacuació: Xarxa de petita evacuació: part de la xarxa d’evacuació que condueix els residus des de els tancaments 

hidràulics, excepte dels inodors, fins als baixants. 

 

Xarxa general de sanejament: Xarxa general de sanejament: Xarxa general de sanejament: Xarxa general de sanejament: conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzats per recollir i evacuar les 

aigües residuals i pluvials dels edificis. 

 

IIII----05.03 Companyia subministradora del servei de clavegueram05.03 Companyia subministradora del servei de clavegueram05.03 Companyia subministradora del servei de clavegueram05.03 Companyia subministradora del servei de clavegueram    

El servei de clavegueram públic el proporcionarà la companyia municipal. 

 

 

IIII----05.04. Descripció de la instal·lació05.04. Descripció de la instal·lació05.04. Descripció de la instal·lació05.04. Descripció de la instal·lació    

    

IIII----05.04.01 Descripció del sistema adoptat05.04.01 Descripció del sistema adoptat05.04.01 Descripció del sistema adoptat05.04.01 Descripció del sistema adoptat    

La instal·lació bàsicament consistirà en dues línies de recollida d’aigües: una que recollirà les aigües pluvials 

captades per les cobertes dels edificis i un altre que recull les aigües pluvials que no pot absorbir per infiltració 

directa el terreny de joc. 

 

La primera línia de recollida d’aigües pluvials començarà a la part superior de l’edifici on, mitjançant un conjunt 

de pendents i canalitzacions, es realitzarà l’evacuació de les aigües pluvials captades a la coberta cap a la 

xarxa que discorre per darrera de les edificacions amb tub PE 160mm i que més endavant es connectarà a la 

xarxa de pluvials existent de l’equipament. 

 

El camp disposarà d’un sistema de recollida combinat: per una part filtrarà de manera natural, tal i com ho fa 

en la actualitat, les aigües pluvials i de reg cap a el subsòl. En períodes de pluja més intensa, quan el terreny 

no tingui capacitat per absorbir el volum d’aigua caigut sobre la superfície, l’aigua de pluja no filtrada i que 

discorrerà per la superfície serà conduïda pel pendent natural del camp de joc fins  el fons d’aquest on es 

proposa una canal perimetral que permetrà la recollida d’aquest excés d’aigua no filtrada. En aquest zona 

també existirà un sistema de drenatge profund. En aquest cas es col·locarà a la base del mur un tub dren  de 

PE 200mm, soterrat,  per a garantir que degut a les filtracions el mur no pateixi desperfectes. Per garantir 

aquets fet s’impermeabilitzarà tot el mur des de la base de la tanca fins passat el tub dren. Aquest drenatge 
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profund  s’unirà als sistemes de recollida abans descrit als en la zona central del fons del camp. Des d’aquest 

punt es realitzarà la connexió a la xarxa general de l’equipament amb tub de PE de Ø400mm. 

 

Finalment, tant una xarxa com l’altre, es connectaran a la recollida general d’aigües pluvials de l’equipament , 

que a la seva vegada està connectada a la xarxa pública de pluvials. 

 

La proposta també aprofita per a solucionar un problema d’entollament que es produeix en el marge que 

comparteixen el col·legi Mediterrània i l’ equipament del Beisbol. En aquell punt  baix es col·locarà una reixa 

per evacuar les aigües que es queden allà acumulades. Aquest sistema es connectarà a la segona línea 

d’evacuació d’aigües pluvials, la que discorre per fora del mur del fons del camp. 

 

 

IIII----05.04.02 Tipus de xarxa05.04.02 Tipus de xarxa05.04.02 Tipus de xarxa05.04.02 Tipus de xarxa    

El tipus de xarxa que s’implantarà serà de tipus separatiu, donat que  l’equipament existent ja les té així 

plantejades i la xarxa municipal també ho és.  

 

IIII----05.04.005.04.005.04.005.04.03333    EscomesaEscomesaEscomesaEscomesa    

Les aigües pluvials es conduiran fins a la xarxa de pluvials existent de l’equipament, connectant les noves 

línies en el pou existent que hi ha davant l’accés de l’edifici. Des de aquí la xarxa existent  es  connecta amb la 

xarxa pública de pluvials municipal.  

 

IIII----05.04.005.04.005.04.005.04.04444    PendentsPendentsPendentsPendents    

El pendent mínim admès que hauran de tenir les derivacions i les derivacions en col·lector serà del 1.5 %, ja 

que tota la xarxa estudiada serà soterrada. 

 

IIII----05.04.05 Material05.04.05 Material05.04.05 Material05.04.05 Material    

El material dels tubs de la instal·lació serà: PE 

 

IIII----05.04.005.04.005.04.005.04.06666    UnionsUnionsUnionsUnions    

Les unions es realitzaran mitjançant els sistemes homologats pels fabricants prèvia neteja de les superfícies a 

unir. 

 

IIII----05.04.07 Taula resum05.04.07 Taula resum05.04.07 Taula resum05.04.07 Taula resum    

Tipus de xarxa Separativa 

Tipus de connexió Separativa 

Material tubs PE 

Col·lector xarxa general  de l’equipament  pluvials Tub de 400 mm de diàmetre 

 

 

IIII----05.05 Càlcul de la instal.lació d’evacua05.05 Càlcul de la instal.lació d’evacua05.05 Càlcul de la instal.lació d’evacua05.05 Càlcul de la instal.lació d’evacuació d’aigües pluvials.ció d’aigües pluvials.ció d’aigües pluvials.ció d’aigües pluvials.    

Es preveu una xarxa independent per a l’evacuació de les aigües pluvials. 

 

Per al càlcul de la instal·lació s’han tingut en compte les especificacions de les normes existents per a xarxes 

d’evacuació. Així mateix, per al dimensionat dels diversos elements de la xarxa s’han seguit les prescripcions 

marcades pel Document Bàsic referent a Salubritat HS5 “Evacuació d’aigües”, de tal manera que s’ha fet 

servir el mètode basat en el dimensionat dels elements de la xarxa en funció de la superfície de captació 

d’aigua a la qual hauran de donar servei. 
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Així, s’han dimensionat els col·lectors a partir del règim pluviomètric de l’emplaçament i en funció de la 

superfície de recollida d’aigües corresponent a cada baixant i col·lector. 

 

 

IIII----05.06 Pe05.06 Pe05.06 Pe05.06 Periconsriconsriconsricons    

Es disposaran pericons de registre cada 50 metres (com a màxim) en els trams de ramals i col·lectors 

soterrats. 

 

A més, en el darrer tram de la instal·lació d’evacuació s’instal·larà un pericó sifònic just abans d’accedir al 

clavegueró d’accés a la claveguera pública. 

 

Els pericons tindran unes dimensions mínimes, en funció del diàmetre dels tubs que hi surtin de : 

 

Diàmetre col·lector de sortida (mm)  Dimensions internes (cm) 

100     40 x 40 

150     50 x 50 

200    60 x 60 

250     60 x 70 

300     70 x 70 

350     70 x 80 

400     80 x 80 

450     80 x 90 

500     90 x 90 

 

 

IIII----05.07  Sistema de Bombeig i elevació05.07  Sistema de Bombeig i elevació05.07  Sistema de Bombeig i elevació05.07  Sistema de Bombeig i elevació    

No es preveu cap grup de bombeig, ja que la instal·lació treballa en la seva totalitat per gravetat. 

 

    

IIII----05.08 Dipòsit de recepció05.08 Dipòsit de recepció05.08 Dipòsit de recepció05.08 Dipòsit de recepció    

No es preveu cap dipòsit de recepció de les aigües pluvials  

 

 

IIII----05.9 Sistema de depuració d’aigües pluvials05.9 Sistema de depuració d’aigües pluvials05.9 Sistema de depuració d’aigües pluvials05.9 Sistema de depuració d’aigües pluvials    

No es preveu cap  depuració de l’aigua abans del seu abocament a la xarxa general. 

 

 

IIII----05.10 Manteniment i conservació05.10 Manteniment i conservació05.10 Manteniment i conservació05.10 Manteniment i conservació    

• Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s’ha de comprovar periòdicament 

l’estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fugues, l’existència d’olors i el manteniment de la 

resta d’elements. 

• Cada 6 mesos es netejaran les buneres. Les buneres i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, 

com a mínim, un cop a l’any. 

• Un cop a l’any es revisaran els col·lectors penjats, es netejaran els pericons bunera i la resta de possibles 

elements de la instal·lació com pous de registre. 

• Un cop a l’any o quan s’estimin períodes de pluja importants es procedirà a la neteja dels pericons a peu de 

baixant i de pas. 
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IIII----05.11 Càlculs justificatius05.11 Càlculs justificatius05.11 Càlculs justificatius05.11 Càlculs justificatius    

    

Q: Cabal 

S: Superf. Recollida 

Im: Intensitat precip. 

e: escorrentia (0,8‐1,0) 

Sector S (m2) Index Pluv e (0,8‐1,0) h humida (%) S‐Pend (%) D (mm) n (0,01‐0,06) Q pluja (l/s) Q pluja (l/s) Q pluja (l/s) Q pluja (l/s) A (m2) P (mm) 

S_pend (m/m) Q pluja (l/s)Q pluja (l/s)Q pluja (l/s)Q pluja (l/s)    

    

    

MANNING PER A CANONADES CIRCULARS

Superficie a desaiguar 4778,55 m2

Coef. escorrentia 0,35

T10 120 l/m2h

Q a desaiguar 200.699,10 l/h 55,75 l/s

DADES: RESULTATS:

Diàmetre interior (mm): 335,0 Cabal (m3/s    l/s): 0,348 348,106

Relació Calat/Diàmetre: 0,8 Velocitat (m/s): 4,605

Pendent (tant per cent): 2

Constant de Manning: 0,0067 PVC Cabal Secc. Pl. (m3/s   l/s): 0,356 356,131

1/n: 149,2537313 Velocitat Secc. Pl. (m/s): 4,040

RELACIONS: Cabal max 0,94D (m3/s    l/s): 0,383 382,841

Calat (mm): 268 Velocitat amb Q max (m/s): 4,457

Resguard (mm): 67

Relació Resguard/Diàmetre: 0,2

Resguard 2 (mm): 46,9

Relació Resguard 2/Diàmetre: 0,14

AUXILIAR:

Alfa1 (rad   graus): 0,643501109 36,87

AlfaCalat (rad   graus): 4,428594871 253,74

Perímetre Mullat (m): 0,741789641

Secció Mullada (m2): 0,075591882

tenim que desaiguar 55,75l/s i amb el tub i la pendent proposada es poden desaiguar 348,106l/s. En principi amb un diàmetre inferior 

desaiguariem, pero per manteniments no s'aconsella un diametre inferior a Ø400. 

Nota: el diàmetre Ø 400 es exterior     
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• 4.6 ANNEX 6: MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA4.6 ANNEX 6: MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA4.6 ANNEX 6: MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA4.6 ANNEX 6: MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA    



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
104/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
105/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
106/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
107/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
108/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
109/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
110/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
111/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
112/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
113/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
114/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
115/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
116/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
117/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
118/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
119/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
120/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
121/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
122/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
123/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
124/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
125/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
126/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
127/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
128/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
129/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
130/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
131/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
132/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
133/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
134/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
135/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
136/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
137/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
138/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
139/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
140/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
141/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
142/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
143/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
144/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
145/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
146/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
147/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
148/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
149/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
150/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
151/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
152/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
153/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
154/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
155/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
156/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
157/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
158/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
159/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
160/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
161/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
162/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
163/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
164/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
165/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
166/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
167/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
168/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
169/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
170/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
171/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
172/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
173/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
174/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
175/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
176/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
177/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
178/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
179/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
180/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
181/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
182/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
183/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
184/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
185/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
186/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
187/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
188/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
189/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
190/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
191/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
192/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
193/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
194/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
195/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
196/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
197/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
198/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
199/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
200/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
201/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
202/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
203/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
204/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
205/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
206/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
207/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
208/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
209/219 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
210/219 

 



P.O.L.OP.O.L.OP.O.L.OP.O.L.O....    per a la per a la per a la per a la Reforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de ViladecansReforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans    
Febrer 2017 
211/219 

5555. . . . VARISVARISVARISVARIS    

• 5.15.15.15.1. . . . TERMINI D’EXECUCIÓ I PLANNINGTERMINI D’EXECUCIÓ I PLANNINGTERMINI D’EXECUCIÓ I PLANNINGTERMINI D’EXECUCIÓ I PLANNING    

La duració estimada dels treballs d’urbanització és de 2,5 mesos. 
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• 5.25.25.25.2. . . . PERÍODE DE GARANTIAPERÍODE DE GARANTIAPERÍODE DE GARANTIAPERÍODE DE GARANTIA    

El període de garantia de les obres serà segons s’especifiqui en contracte, i començarà a comptar a partir 

de la data de recepció definitiva de les mateixes. 

 

El període de garantia de les obres serà mínim d’un any, a partir de la data de recepció definitiva de les 

mateixes, i es definirà en el contracte. 

• 5.35.35.35.3. . . . CONTROL DE QUALITAT CONTROL DE QUALITAT CONTROL DE QUALITAT CONTROL DE QUALITAT     

El control de qualitat dels materials i de les partides d’obra executades seran a càrrec del contractista. 

Els controls i assaigs necessaris pel control correcte de l’obra seran determinades pel contractista, abans 

de començar les obres presentaran el seu Pla de Control de Qualitat amb el seu pressupost corresponent, 

i seran aprovades i supervisades per la Direcció Facultativa. 

• 5.45.45.45.4. . . . CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTACLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTACLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTACLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA    

Segons la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la Classificació exigida per l’empresa  adjudicatària haurà del de ser:     

    

Grup  C  EdificacionsGrup  C  EdificacionsGrup  C  EdificacionsGrup  C  Edificacions    

Subgrup 2Subgrup 2Subgrup 2Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigóEstructures de fàbrica o formigóEstructures de fàbrica o formigóEstructures de fàbrica o formigó    

    

Donat el PEM de licitació l’anualitat mitja serà: 

    

Categoria  E  Categoria  E  Categoria  E  Categoria  E      

Quan l’anualitat mitja estigui compresa entre 840.000 a 2.400.000 € 

 

Segons el Reglament núm 2195/2002 del Parlament europeu i del Consell de 5 de novembre de 2002 

pel que s’aprova el vocabulari comú de contractes públics CPV els codis de la classificació que s’ha 

d’aplicar aquest contracte es: 

 

45212200452122004521220045212200----8 Trabajos de co8 Trabajos de co8 Trabajos de co8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivasnstrucción de instalaciones deportivasnstrucción de instalaciones deportivasnstrucción de instalaciones deportivas 

• 5.55.55.55.5    GESTIÓ DE RESIDUSGESTIÓ DE RESIDUSGESTIÓ DE RESIDUSGESTIÓ DE RESIDUS    

El present estudi compleix el previst en el que disposa el RD 105/2008 regulador de la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición, d’àmbit estatal; i el Decret 89/2010, pel qual s’aprova 

el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició; l’ultima modificació d’anteriors en allò que li és d’aplicació a les 

obres d’urbanització del present projecte. 

 

El promotor d’aquesta obra és l’Ajuntament de Viladecans, pel que a efectes del previst en el Decret 

podem definir : 

 

El productorEl productorEl productorEl productor    

Ajuntament de Viladecans, Carrer Jaume Abril, núm. 2  
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08840 Viladecans (BCN) 

NIF P-0830200-B 

    

El posseïdorEl posseïdorEl posseïdorEl posseïdor    

L’empresa contractista que contracti el promotor el qual podrà subcontractar la gestió dels residus a 

qualsevol empresa que tingui la capacitat tècnica suficient, en qualsevol cas és obligació manifestar 

aquesta circumstància així com les dades generals de l’empresa subcontractada al promotor de las 

obres.  

És obligació del posseïdor la presentació al productor d’un contracte amb un gestor autoritzat que 

garanteixi el correcte desí dels residus.  

    

El gestor dels residusEl gestor dels residusEl gestor dels residusEl gestor dels residus    

El gestor de residus podrà ser qualsevol gestor inscrit en el registre de gestors de residus de la Junta de 

Residus. Aquest gestor serà comunicat al promotor per part del posseïdor, el qual en el termini màxim 

d’un mes a contar des de la finalització dels treballs, haurà de lliurar un certificat en el que constin la 

quantitat i tipus de residus que ha gestionat relatius a la obra. 

 

Característiques del ResidusCaracterístiques del ResidusCaracterístiques del ResidusCaracterístiques del Residus    

Origen 

Residus procedents de la demolició i enderroc de l’àmbit del projecte. 

Moviment de terres per la construcció de les caixes de paviments i rases per instal·lacions.  

Materials procedents de l’embalatge dels materials  

Restes de materials procedents de les edificacions existents i tancaments perimetrals 

 

ComposicióComposicióComposicióComposició    

Principalment són d’origen petri, constituint més del 85% del total dels residus a tractar, i origen metàl·lic. 

 

VolumVolumVolumVolum    

Criteris de Valoració 

Es farà servir el criteri de determinació del volum aparent, el qual ve definit com el volum total de la massa 

amb els espais buits que poguessin existir. 

En aquest cas amidarem les terres en perfil sense tenir en compte la seva capacitat per expandir-se una 

vegada excavades. 

En quant a la resta de materials el volum aparent s’amidarà com a volum que no descomptarà els buits 

que poguessin haver-hi al material. 

 

Destí FinalDestí FinalDestí FinalDestí Final    

Reutilització i reciclatge 

Donades les característiques de les obres a realitzar, no es preveuen operacions de destriada i recollida 

selectiva, únicament es tindrà especial cura en separar els materials procedents de l’excavació dels 

produïts en la construcció. 

La  totalitat dels residus es portaran a l’abocador legal i autoritzat per aquest fi. 
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NormativaNormativaNormativaNormativa    

RD 105/2008 regulador de la producció i  gestió de residus de construcció i demolició  

Decret 89/2010, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició  

Codi Tècnic de l’Edificació CTE, març de 2006. 

• 5.65.65.65.6. . . . CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALLCONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALLCONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALLCONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL        

Seran les que s’estableixen a l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat a un dels annexos del projecte, 

necessari per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la legalitat. En aquest 

estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de Seguretat i Salut que s’han de prendre en la realització 

de les obres, amb caràcter general i particular. 
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• 5.7. 5.7. 5.7. 5.7. RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST    

Aplicant els preus unitaris, que figuren en el quadre de Preus, als amidaments resultants i tenint en compte 

les Partides Alçades, resulta el següent: 

 

• 5.7.1. 5.7.1. 5.7.1. 5.7.1. Resum per capítolsResum per capítolsResum per capítolsResum per capítols    
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•     5.7.2. 5.7.2. 5.7.2. 5.7.2. Pressupost d’execució per contractePressupost d’execució per contractePressupost d’execució per contractePressupost d’execució per contracte    
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• 5.85.85.85.8. . . . LLISTAT DETALLAT DELS PLÀNOLSLLISTAT DETALLAT DELS PLÀNOLSLLISTAT DETALLAT DELS PLÀNOLSLLISTAT DETALLAT DELS PLÀNOLS    

LLISTAT DE PLÀNOLS     

Camp Softball     
NÚM. 

PLÀNOL TÍTOL DE PLÀNOL ESCALA  A3 ESCALA  A1 

PLÀNOLS ESTAT ACTUAL     

EA01 ESTAT ACTUAL. SITUACIÓ  E: 1/2000  E: 1/1000 

EA02 ESTAT ACTUAL.ORTOFOTOMAPA.  E: 1/2000  E: 1/1000 

EA03 ESTAT ACTUAL.QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA  E: 1/2000  E: 1/1000 

EA04 ESTAT ACTUAL. EMPLAÇAMENT IMATGES  E: 1/500  E: 1/250 

EA05 ESTAT ACTUAL.TOPOGRÀFIC  E: 1/500  E: 1/250 

EA06 ESTAT ACTUAL.INSTAL.LACIONS AFECTADES  E: 1/1000  E: 1/500 

PLÀNOLS PROJECTE     

P01 PROPOSTA EMPLAÇAMENT     

P01.1 EMPLAÇAMENT. ORTOFOTO  E: 1/2000  E: 1/1000 

P01.2 EMPLAÇAMENT. SITUACIÓ  E: 1/1000  E: 1/500 

P02 PROPOSTA PLANTA GENERAL     

P02.1 PLANTA GENERAL. PROGRAMA I COTES  E: 1/500  E: 1/250 

P02.2 PLANTA GENERAL.PLANTA COBERTA  E: 1/500  E: 1/250 

P03 PROPOSTA AFECTACIONS     

P03.1 AFECTACIONS.QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA  E: 1/2000  E: 1/1000 

P03.2 AFECATACIONS. SUPERPOSICIÓ EA-PROPOSTA  E: 1/500  E: 1/250 

P03.3 AFECTACIONS. DESMUNTAGES I ENDERROCS  E: 1/500  E: 1/250 

P04 PROPOSTA SECCIONS     

P04.1 SECCIONS. SECCIONS GENERALS   E: 1/200  E: 1/100 

P05 PROPOSTA  CAMP DE JOC     

P05.1 CAMP DE JOC. PLANTA ACOTADA  E: 1/500  E: 1/250 

P05.2 CAMP DE JOC.MIDES REGLAMENTÀRIES  E: 1/500  E: 1/250 

P05.3 CAMP DE JOC. TANCAMENTS  E: 1/200  E: 1/100 

P05.4 CAMP DE JOC.DETALLS PAVIMENTS  E: 1/500  E: 1/250 

P05.5 CAMP DE JOC. DETALL PAVIMENTS  E: 1/25  E: 1/12.5 

P05.6 CAMP DE JOC. DETALL PAVIMENTS  E: 1/25  E: 1/12.5 

P06 PROPOSTA GRADES CENTRALS     

P06.1 GRADES CENTRALS-ANOTADORS.  PLANTA I ALÇATS  E: 1/50  E: 1/25 

P06.2 GRADES CENTRALS-ANOTADORS.  SECCIONS  E: 1/50  E: 1/25 

P07 PROPOSTA GRADES LATERALS     

P07.1 GRADES LATERALS.  PLANTA I ALÇATS  E: 1/50  E: 1/25 
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P07.2 GRADES LATERALS-ANOTADORS.  SECCIONS  E: 1/50  E: 1/25 

P08 PROPOSTA DUGOUTS     

P08.1 DUGOUTS. PLANTA I ALÇATS  E: 1/50  E: 1/25 

P08.2 DUGOUTS.  SECCIONS  E: 1/50  E: 1/25 

P09 PROPOSTA BULLPEN     

P09.1 BULLPEN.  PLANTA I ALÇATS  E: 1/50  E: 1/25 

P09.1 BULLPEN. SECCIONS  E: 1/50  E: 1/25 

PLÀNOLS ESTRUCTURA     

E-1.0 ESTRUCTURA.ZONA BULLPEN I DOGOUT  E: 1/XX  E: 1/XX 

E-2.0 ESTRUCTURA.GRADES LATERALS I FONAMENTACIÓ BÀCULS  E: 1/XX  E: 1/XX 

E-3.0 ESTRUCTURA.GRADES CENTRALS  E: 1/XX  E: 1/XX 

E-4.0 ESTRUCTURA.DETALLS VARIS MUS DE BLOC DE FORMIGÓ  E: 1/XX  E: 1/XX 

PLANOLS INSTAL.LACIONS     

I01 SANEJAMENT     

I01.1 XARXA CLAVEGUERAM. CONNEXIÓ A XARXA PÚBLICA  E: 1/1000  E: 1/500 

I01.2 XARXA DRENATGE.  XARXA GENERAL  E: 1/500  E: 1/250 

I02 AIGUA POTABLE     

I02.1 XARXA AIGUA POTABLE I REG.  XARXA GENERAL I DETALLS 

I03 ELECTRICITAT BT     

I03.1 XARXA ELÈCTRICA I SOCORRS. CONNEXIÓ A QUADRE DISTRIBUCIÓ BEISBOL  E: 1/500  E: 1/250 

I03.2 XARXA ELÈCTRICA I SOCORRS. XARXA GENERAL I DETALLS  E: 1/500  E: 1/250 

I03.3 XARXA  ELÈCTRICA I SOCORS. ESQUEMA UNIFILAR  E: ---  E: --- 

I04 ENLLUMENAT EXTERIOR     

I04.1 XARXA CONTROL I ENLLUMENAT. XARXA GENERAL  E: 1/500  E: 1/250 

I05 MEGAFONIA     

I05.1 XARXA MEGAFONIA. XARXA GENERAL I DETALLS  E: 1/500  E: 1/250 
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• 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTETÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTETÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTETÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE    

El projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics municipals del departament d’Edificació i Obres de 

l’Àrea de Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans. 

 

L’equip redactor està format per Raquel Carnero, arquitecta, i per Regina Baró, delineant. 

 

 

 

 

  

Raquel Carnero Vicente 

Arquitecte 

 

 

 

 

 

 

 

       Vist-i-plau: 

Xavier Roig Segura 

Cap del departament d’Edificació i Obres    
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MD.      MEMÒRIA 
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PR.      PRESSUPOST 

 

 

PC.      PLEC DE CONDICIONS  

 

 

DG.      DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
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ÍNDEXÍNDEXÍNDEXÍNDEX    

    

1111    Memoria de l’ESSMemoria de l’ESSMemoria de l’ESSMemoria de l’ESS    

2.2.2.2.    Plec de condicions de l’ESSPlec de condicions de l’ESSPlec de condicions de l’ESSPlec de condicions de l’ESS    
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DEMOLICIONS 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en conseguir la total desaparició de l’edifici a demolir. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

• Demolició manual (mètode clàssic).  

• Demolició per mètodes mecànics: 
- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 

• Demolició per explossius (voladura controlada). 

• Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals: 

Des de el punt de vista de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu 
necessita sempre d’un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

En la seva memòria d’aquest projecte, bàsicament, s’haurà de reflectir: 

• Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o conduccions 
alienes a la demolició (serveis afectats), també  s’haurà de fer referència a les preses de gas i electricitat i aigua 
que hi hagi a l’edifici a demolir i incidint de manera especial als dipòsits de combustible, si els hagués. 

• La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans 
de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per a evitar explosions de gas, inundacions per rotura de canonades 
d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i fins i tot contaminació per aigües residuals. 

• La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 

• Un càlcul o anàlisi de la resistència i de  l’estabilitat de ls diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una 
obra entre mitjaneres la influència que pugui tenir en  l’estabilitat de ls edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat, el cap d'obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

• Una programació exhaustiva de l'avançament  de l'obra a demolir, considerant els paràmetres de seguretat, el 
temps i el cost. 

• Una organització òptima de l'obra: accessos, camins d'evacuació cap a l'exterior sense dificultat, àrees d'arreplega 
de materials reciclables i de material purament de runa; per a poder realitzar de forma adequada i segura els 
treballs de demolició. 

• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com  puntals, bastides, marquesines, tubs d'evacuació de runa,  
cabrestant, minipales mecàniques, dúmpers, etc; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de 
Protecció Individual i de les instal·lacions d'higiene i benestar; així com una previsió d'espais per  poder moure 
adequadament la maquinària de transport de runa i la previsió de vies d'evacuació. 

 
Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, permanent, el corresponent tècnic 
competent i l'encarregat general de la demolició. 
 
 



DEMOLICIÓ MANUAL 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

La demolició manual consistix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l'edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.) 
 
L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment de terres o de transport (pala 
carregadora, dúmper, etc.). 

1.2 Descripció: 

La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir: 

• Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües fecals, subministrament de 
gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 

• Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 

• Enderroc de la coberta. 

• Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors. 

• Enderroc pis per pis, de  dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats. 
 
S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació d’aquestos al forjat inferior. 
Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb elements de transport horitzontal, 
que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical. 
 
L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de les diferentes plantes fins a la cota 
rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació exterior. 
En cas de enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runa amb l’ajuda 
de muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà la runa en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, mitjançant  
màquines de moviment de terres de petita dimensió (minipales mecàniques). 

Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents: 

• Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc. 

• Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 

• operadors de grua per a l'hissat de runa. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició: 

• Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, grua mòbil, etc. 

• Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, contenidors, xarxes, baranes, etc. 

• Eines manuals, martell picador i el bufador. 

• Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les màquines elèctriques.  

• Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la runa. 

• Instal·lació d'aire comprimit. 
 
 



DEMOLICIÓ  MANUAL 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos 
més importants d'aquesta activitat. 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en comptel'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
dur-la a terme. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aporti l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el 
procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre. 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany 
causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

13.-Sobreesforços. 

15.-Contactes tèrmics. 

16.-Contactes elèctrics. 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

19.-Exposició a radiacions. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

22.-Causats per éssers vius. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aïllament en màquines. 
(20 i 21) Risc causat  per l'acumulació de gasos i combustibles. 
(17 i 27) Risc  causat per  la presència de pols pneumoconiòtic. 
(28) Risc  causat per  vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll. 
 



DEMOLICIÓ  MANUAL 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

Abans de la demolició: 

• L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la calçada s'haurà de demanar 
permís a l'Ajuntament, i es senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària. 

• Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o altres 
dispositius equivalents per a evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar. 

• S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc. 

• S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l'edifici a demolir. 

• S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant  la realització dels 
treballs. 

• S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als martells pneumàtics.  

• S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat (30 mm A) per a 
l'alimentació de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica 
(muntacàrregues). 

• Si  cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal per  evitar la projecció 
d'enderrocs. A la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la vorera 
s'haurà de construir un pòrtic per  facilitar el pas de vianants. 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran sobre els respectius contenidors, 
que al seu torn es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

• Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes 
progressen. 

• És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es prendran 
mesures profilàctiques. 

• Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la senyalització de seguretat 
en el treball necessària. 

Durant la demolició: 

• L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que la demolició es realitzi al mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'abatin o 
bolquin. 

• Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari. 

• En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs perpendiculars a les 
edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha  afectada la seva estabilitat o fins 
que es restitueixi. 

• En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzarà cinturons 
anticaiguda ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, 
convenientment ancorats en ambdós extrems. 

• Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat l'altura sigui superior a 6 
metres, s'instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per  evitar la caiguda dels treballadors. 

• Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establirà una bastida per les 
dues cares, si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de l'edifici que s'estigui 
demolint. 

• Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 

• En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà instal·lar les corresponents baranes 
de seguretat en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals. 

• Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, 
transport mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l'alt. 

• En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar marquesines de gran resistència, amb la 
finalitat de protegir  totes les persones que es troben als nivells inferiors. 

• L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no  així el desplaçament dels seus punts de suport. 
Auxiliat per mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i que permetin el descens d’una 
manera lenta. 

• En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada. 

• Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades. 

• S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes 
instal·lats per aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada. 

• No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests 
hagin d’estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides. 



• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser afectades per 
aquesta. 

• Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col·locades frec a frec, tancant 
completament l’esmentada zona. 

• Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrera haurà d'activar un senyal acústic i/o lluminós. 

• Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de treball. 

• En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de cuiro. 

• En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços. 

• En cas de generació de pols es regaran les runa. 

• En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors 
hauran d'usar mascaretes  antipols adequades, per a evitar problemes en les vies respiratòries. 

• En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar ulleres de 
protecció contra impactes mecànics. 

• El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que no sigui possible, 
l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents proteccions oculars, 
guants de cuiro amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

• Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació contigua per observar les lesions 
que hagin pogut sorgir  causades  per  l’enderrocament. 

• S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS: 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Martell elèctric 
Carregadora 
Motobolquet 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), passamà, barra intermèdia i sòcol. 
- L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 

d'altura. Els guardacós hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
- Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la 

corda de 4 mm. i una llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de 
poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L'ancoratge òptim de les xarxes són 
els pilars ja que així la xarxa pugui quedar convenientment tensa de tal manera que pugui suportar al centre un 
esforç de fins a 150 Kp. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 
cm. d'ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm.d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de perill en general. 
- Senyal d'advertència de matèries explosives. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de prohibit fumar. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
 



DEMOLICIÓ  MANUAL 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treball  manual de demolició per operaris especialitzats: 

- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó anticaiguda de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges. 
- Guants de cuiro. 
- Davantal de cuiro. 
- Maneguins de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors): 

- Cascos. 
- Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat) 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua): 

- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 
 

 



MOVIMENT DE TERRES 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, transports de terres, 
anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè compleixi les 
condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

• Neteja i esbrossament. 

• Desmunts. 

• Terraplens. 

• Excavació de rases i pous. 

1.3 Observacions generals: 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, per a això 
s’haurà de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els seus 
recursos humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 

• Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les diferents vies de 
circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el 
terreny ho permet. 

• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per a transport 
horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les 
Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos d'accidents 
possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 
Donada l'especifitat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
 
 



NETEJA I ESBROSSAMENT 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar la capa 
vegetal. 

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del terreny 
sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs les zones de solars 
on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no edificades per a netejar de matolls i 
arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària de bulldózers. 

• operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 

• conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 

• conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la neteja. 

• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir: 

• bulldózers. 

• carregadores (pala mecànica). 

• mototraílla o excavadores. 

• camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

• Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

• Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 

• Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les vies i rampes de 
circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinària. 

• Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 

• La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant carregadores, 
camions, dúmpers i/o  motobolquets. 

 



NETEJA I ESBROSSAMENT 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos 
més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany 
causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 

1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

22.-Causats per éssers vius.  

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talusos causat per la retirada de la capa 
vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de moviment de 
terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària de 
moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
 



NETEJA I ESBROSSAMENT 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els 
talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 
 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, aquestes hauran 
de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el 
servei durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada 
l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es confirmi 
per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques al terreny 
que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que puguin existir a la zona a urbanitzar a 
fi de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 

• En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans mecànics 
(serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (bulldócers, carregadores, etc.) s'haurà 
d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de l’enderrocament 
d'arbres. 

• Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements auxiliars, hauran 
d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i antiimpacte. 

• Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les operacions 
de desbrossament o posteriors.  

• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona una sirga, 
convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, 
convenientment ancorat. 

• S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 

• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i amplària d'aquestes, han de 
permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb 
el rètol indicatiu de sortida de camions.  

• A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del pendent de 
les rampes. 

• A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra 
i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

• Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de gran tonatge 
en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la 
caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

• El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

• S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per talusos o desnivells pronunciats. 

• S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talusos. 

• En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat de 90 
cm. 

• S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària realitzant els 
treballs de neteja i desbrossament. 



• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a 
la part exterior de la cabina del conductor. 

• A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que es 
calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps hauran 
d’usar botes d'aigua i impermeables. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de considerar les 
normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els  
treballs pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distància de 
seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que 
circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la 
fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la 
línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’ha de vigilar 
els moviments de  dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de 
cautxú o de materials plàstics. 

• S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests ecobriments 
han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material 
adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispositius 
de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va causar el 

contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista 

no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina 
evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir l'accés del 

personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a la 
zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 
màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Carregadora 
Motobolquet 
Retrocarregadora 



Serra mecànica 
  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



NETEJA I ESBROSSAMENT 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal del pendent de la rampa. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de pas preferent. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal d'advertència de perill en general. 

• Senyal de prohibit el pas de vianants. 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
 
 



NETEJA I ESBROSSAMENT 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 

 



DESMUNTS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.  
 

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau,  l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar l'excavació de terres. 
S'haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es 
pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de calcular el mur de contenció necessari. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

• operaris especialitzats per als treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 

• conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 

• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• excavadores. 

• retrocargadoras. 

• carregadores. 

• camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres. 

• mototraillas. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el terreny: 

• Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

• Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat treball de la maquinària. 

• Desviació de serveis afectats. 

• Excavant i sanejant fins a la cota de l'esplanació. 

• Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
 



DESMUNTS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos 
més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany 
causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de moviment de 
terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(9) Risc causat per la utilització de eines (martell pneumàtic). 
(16, 20 I 21)   Risc específic  causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
(28) Risc causat per les vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
 
 



DESMUNTS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i si ja hi hagués es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i d’oficines. 
Es procurarà establir zones d'estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de moviment de 
terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,complementàriament, als 
talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estiguin instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les especificacions anteriors. 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessen la zona a urbanitzar, aquests hauran de ser 
desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 
durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada 
l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el moviment de terres 
el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses 
particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar informació sobre el traçat 
exacte de la conducció i les seves característiques, havent-se de marcar sobre del terreny abans de començar 
l'excavació, així com informar-se de les característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests  serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels serveis 
afectats. 
En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen 
a en l'apartat de “procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es 
confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de desmunts ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En el cas que a les zones d'excavació hi hagués edificis confrontants, i abans d'iniciar l'obra tinguessin esquerdes, 
es posaran testimonis per a observar si aquestes progressen. 

• Durant la realització de l'excavació, en el cas d'un terreny amb edificis pròxims, es vigilarà el comportament de les 
edificacions confrontants (aparició de esquerdes, descalç de sabates, etc.). 

• Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres soltes que puguin tenir certa 
inestabilitat en tots els talusos. 

• Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona, una 
sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de 
seguretat, convenientment ancorat. 

• S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 

• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 
permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit  amb 
el rètol indicatiu de sortida de camions. 

• A  l'interior de l'obra s’han de col·locar els senyals de limitació de velocitat, així com els  senyals indicatius del 
pendent de les rampes. 

• En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra 
i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

• Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

• Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de 
la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

• En els treballs de desmunt, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei afectat (línia elèctrica aèria i 
subterrània, conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram. 

• El trànsit de camions, dúmpers i mototraíllas al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 

•  (encarregat, capatàs). 

• S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talusos. 

• En el cas de trànsit de vianants s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat de 
90 cm. 

• En cas d'arreplega de materials a prop de la coronació de talusos s’haurà de tenir especial cura en mantenir com a 
mínim una distància no inferior a 2 metres. 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 



• S’haurà de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar 
a la part exterior de la cabina del conductor. 

• A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui, guants, cinturó de 
seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i impermeables. 

• Una vegada realitzats els treballs de desmunts, s'ha de fer una revisió general de l'edificacions contigües per a 
observar les lesions que hagin pogut sorgir  causat per  les excavacions. 

• En cas d'l’ús d'explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l'apartat d'elements auxiliars la normativa de 
seguretat específica d'explosius. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents als treballs 
pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a 
respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que 
circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la 
fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la 
línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’haurà de 
vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de 
cautxú o de materials plàstics. 

• S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments 
han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material 
adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispositius 
de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al què va causar 

el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista 

no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina 
evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del 

personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es troben a la 
zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 
màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

• S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia en el 
terreny. 

• A mesura que els treballses vagin desenvolupant, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions de 
visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

• En cas  que es conegui perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb sorra, 
protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm. de la 



conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització de 
treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

• En cas que no es conegui exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de realitzar, 
amb precaució, tastos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

• En el cas que no hi hagi protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir d'aquesta 
cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm manualment amb la pala. 

• Quan la conducció quedi en l'aire es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser 
malmesa per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereix, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin 
l'acostament. 

• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs es tindrà en compte com principal mesures de seguretat: 
- descàrrec elèctric de la línia 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- comprovació d'absència de tensió. 
- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hagués) mitjançant recobriment o 

limitació de distància. 

• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, s’hauran de prendre les següents 
mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar   l'excavació. 
- en cas de deterioració prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 

• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió l'aïllament 
de la qual hagi estat deteriorat) s'inspira a les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la profunditat de la 
conducció. 

• En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els treballs a 
mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per a assegurar  la 
posició exacta. 

• En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre, es començaran els treballs 
mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment 
a l'excavació fins a la canonada manualment. 

• No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 

• Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampidorarà per a evitar moviments i deterioració de la mateixa, 
per a poder avançar en els treballs. 

• No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 

• És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 

• És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 

• És totalment prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible 
formació d’espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 

• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 

• Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori desconnectar 
prèviament el circuit elèctric. 

• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes 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. 

• En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra s’haurà de retirar més enllà de la 
distància de seguretat assenyalada i no s’haurà  de permetre l’acostament de ningú que no sigui el personal de la 
companyia subministradora. 

• En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es col·locaran tan lluny com sigui possible de la 
instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva direcció i 
profunditat. 

• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en servei. 

• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  s’apuntalarà, a fi 
que no es trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar 
ser malmesa per maquinària o eines. 

• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fils reflectors, etc. al cas  que així ho requereixi. 



• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no existeix l'autorització de 
la companyia subministradora. 

• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues 

• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 
subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hi hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 
 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Carregadora 
Motobolquet 
Retrocarregadora 
   

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

 



DESMUNTS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal del pendent de la rampa. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de pas preferent. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal d'advertència de perill en general. 

• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



DESMUNTS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 

 



TERRAPLENS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.  

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del desbrossament i neteja del terreny, es 
pot iniciar el farciment de terres. En el cas que  calgui, s'haurà de calcular el talús necessari per al sosteniment 
d'aquestes terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en tot el seu desenvolupament, el 
tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció artificial necessari per a tal fi. 

Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària per a realitzar el farciment. 

• operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit. 

• conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 

• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• retrocarregadores. 

• carregadores. 

• camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres. 

• piconadores. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 

• Replantejat el terreny. 

• Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

• Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la maquinària. 

• Desviant els serveis afectats. 
 
El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota d'enrasament de la 
subbase del paviment. 
 



TERRAPLENS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos 
més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany 
causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic  causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat per les  esllavissades  en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de moviment de 
terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16) Risc específic causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i el trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
(28)  Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
 
 



TERRAPLENS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i oficines. 
Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de moviment de 
terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els 
talls que sigui precís. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar  que ja estiguin instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les especificacions 
anteriors. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, aquestes hauran 
de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el 
servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es confirmi 
per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 
permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb 
el rètol indicatiu de sortida de camions. 

• A l’interior de l'obra  s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals indicatius del pendent 
de les rampes. 

• En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra 
i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

• Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

• El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 

• Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de 
la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

• El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap(encarregat, capatàs). 

• En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als agents  atmosfèrics de la zona (fort 
vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar l'esplanació de manera que 
no generi fangs i eviti la formació de pols.  

• És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talusos. 

• En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat de 90 
cm. 

• En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talusos ha de tindre's la precaució de mantenir com a 
mínim una distància no inferior a 2 metres. 

• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la 
part exterior de la cabina del conductor. 

• A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui guants, cinturó de 
seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i impermeables. 

• En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent (línies aèries 
elèctriques o de telecomunicacions). 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de considerar les 
normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els 
treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de 
seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 



• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que 
circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la 
fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la 
línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’haurà de 
vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de 
cautxú o de materials plàstics. 

• S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. 

• Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material 
adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispositius 
de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• Εn cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que va causar 

el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista 

no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina 
evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del 

personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin en la 
zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 
màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Carregadora 
Motobolquet 
Retrocarregadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

 



TERRAPLENS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal del pendent de la rampa. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de pas preferent. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal d'advertència de perill en general. 

• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 

 



TERRAPLENS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 

 



EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és profunda i de 
petita secció la denominarem pou. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que aquest hagi 
estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons les 
característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

• Operaris per a l'excavació manual. 

• Operaris per als treballs d'estintolament. 

• Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment 
de terres, és a dir: 

• excavadores. 

• retrocargadora. 

• carregadora. 

• camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 

• Desviant els serveis afectats. 

• Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 

• Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

• Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

• En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
 
 



EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos 
més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany 
causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
 



EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de ser 
desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució 
de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el moviment de terres 
el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses 
particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar informació sobre el traçat 
exacte de la conducció i les seves característiques, havent de marcar-se sobre del terreny abans de començar 
l'excavació, així com informar-se de les característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen 
a l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es 
confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

Rases 

• El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

• Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la 
corresponent experiència. 

• No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat igual o 
superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre 
operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas que es produís 
alguna emergència. 

• S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 

• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors quan 
s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 

• Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions 
atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la mateixa, no 
s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de 
suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per franges 
horitzontals, començant per la part inferior del tall 

• La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui 
prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

• L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan el terreny 
sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant 
al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a crear els necessaris espais 
lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions 
necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

• Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es prevegi el 
deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

• És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat suficient, 
amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 

• Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

• L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a distància no 
menor de 2 m.d la vorera del tall 

• Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

• No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 



• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran tanques 
mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor 
d'IP.44 segons UNE 20.324. 

• En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

• En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.  el 
nivell superficial del terreny. 

• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de palanques, 
falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, 
així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

• En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per a 
evitar el reblaniment de les bases dels talusos. 

• En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de seguretat 
convenientment ancorat. 

• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes 
de goma en presència de fangs. 

• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

• Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a 
la part exterior de la cabina del conductor. 

• S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 

• Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referenciada 
anteriorment, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, 
als talls que sigui precís. 

Pous 

• El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre el fons del 
pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

• A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les disposicions 
estarblertes a la nostra legislació. 

• Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la ràpida 
evacuació dels treballadors. 

• Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 

• A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    

• S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 

• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la major 
mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

• S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 

• Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior i els 
voltants del pou. 

• Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i disposar d'una 
il·luminació d'emergència. 

• Els aparells elevadors instal·lats sobredel pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de comportar cap 

perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de seguretat 

instal·lat al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la part superior 

pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de 
seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es trobi al 
capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que no es pugui 
desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  enganxar i desenganxar 
el poal sense  cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de protecció. 
- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 



• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major d'1,30 
m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

• En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà una tanca de 
manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de vianants a 1 metre. 

• En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a la nit, 
mitjançant punts de llum destellants. 

• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes 
de goma en presència de llots. 

• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

• El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no 
desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 

• S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-los en 
cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de senyalitzar a 
la part exterior de la cabina del conductor. 

• S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 

• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , complementàriament, 
en els talls que sigui precís. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els 
treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de 
seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que 
circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la 
fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la 
línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, s’haurà de 
vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de 
cautxú o de materials plàstics. 

• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han 
de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material 
adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall 
de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que va causar 

el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista 

no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina 
evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés del 

personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a 
la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 



- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 
màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

• S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia en el 
terreny. 

• A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions de 
visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

• En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb sorra, 
protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm.de la 
conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització de 
treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

• En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de realitzar, amb 
precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

• En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir 
d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà 
manualment amb la pala. 

• Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser 
danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin 
l'acostament. 

• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en compte com 
principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant recobriment 
o limitació de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 

• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les següents 
mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 

• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió l'aïllament 
de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la profunditat de la 
conducció. 

• En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els treballs a 
mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la 
posició exacta. 

• En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els treballs 
mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment 
a l'excavació fins a la canonada manualment. 

• No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 

• Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i deterioració de la mateixa, 
per a poder avançar en els treballs. 

• No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 

• És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 

• És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 

• És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible formació de 
espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 

• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 

• Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori desconnectar 
prèviament el circuit elèctric. 

• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes 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. 



• En cas de fiuta incontrolada 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 
subministradora. 

• En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de la 
instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva direcció i 
profunditat. 

• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la canonada en servei. 

• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  apuntalarà a fi 
que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser 
malmesa per maquinària o eines. 

• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 

• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb l'autorització de 
la companyia subministradora. 

• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

• És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 

• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 
subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Retrocarregadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 



EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de perill d'obres. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de final de prohibició. 

• Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria". 

• Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 

 



CONTENCIÓ 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per a contenir el terraplé o desmunt, suportant o anul·lant les 
espentes horitzontal. 

1.2 Tipus de contenció: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals:   

• talusos. (vegeu capítol moviment de terres) 

Artificials:   

• murs de contenció : 
- de formigó. 
- de maçoneria. 
- de fabrica de rajola. 

• murs de terra armada. 

• murs prefabricats de formigó. 

• murs ancorats. 

• murs garbella. 

• murs pantalla. 
- pantalles de formigó. 
- pantalles d'impermeabilització. 

• palplanxa: 
- fusta. 
- formigó armat. 
- acer. 

• estructures flexibles diverses: 
- pilotes tangents. 
- pilotes independents. 
- micropilotes. 
- plafons prefabricats. 

1.3 Observacions generals: 

L'activitat de contenció, al cas de talusos comporta la generació d'un pla inclinat l’angle respecte al pla horitzontal de la 
qual ve donat segons els paràmetres geotècnics del terreny, per a així anul·lar els esforços horitzontals que genera el 
desmunt o la terraplenada. 
 
En el cas de de construcció d'un mur de contenció, aquest es realitza des de la rasant inferior fins a la rasant superior 
per a la contenció del tall del terreny creat en el desmunt previ o en un procés de terraplenada. 

El mur de contenció està conformat, bàsicament, per dos elements: 

• la fonamentació superficial. 

• el mur. 

La construcció del mur consisteix en la col·locació d'armadures, encofrat, abocament del  formigó, vibrat i desencofrat, 
de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres al seu extradós, anul·lant les espentes horitzontals. 

En el cas de construcció d'un mur pantalla, es construeix des de la rasant superior per a la contenció del tall de les 
terres, necessària per a la realització del buidatge posterior. Per a l'execució del mur pantalla s’han de seguir els 
següents passos: 

• construcció del muret guia. 

• perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 

• col·locació d'encofrat de juntes entre plafons. 

• col·locació d'armadures. 

• abocament del formigó en els plafons. 

• extracció d'encofrats de juntes. 

• demolició de caps de plafons. 

• execució de la biga de lligat de plafons. 

En el cas de construcció d'un mur de terra armada s'inicia des de la rasant inferior i es van col·locant les escates 
convenientment ancorades, a mesura que va progressant el creixement del terraplenament. 



Per a l'execució del mur de terra armada s’han de seguir els següents passos: 

• construcció de muret d'arrancada. 

• col·locació d'ancoratges i escates. 

• abocament i compactació de terres en capes. 
 
El procés de construcció té la seqüència de col·locació d'escates amb els seus ancoratges i posterior farcit i 
compactació de les terres a capes. 
 
Per a realitzar totes aquestes activitats per als diferents tipus de contenció s’ha de programar i s’ha d’organitzar el tall 
convenientment. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques perimetrals de limitació del 
solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l'obra ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les 
connexions provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
 
 



MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per a sostenir farciments 
drenats entre esplanades horitzontals, amb desnivells no majors de 6 metres. 

1.2 Descripció: 

Construcció de sabates: 

• Es farà un replantejament de les fonamentacions del mur. 

• S'excavarà fins a la cota definida al projecte, anivellant la rasant i compactant el terreny. 

• Es col·locaran les armadures. 

• Formigonat de la rasa, deixant els ferros d'espera. 

Construcció del mur: 

• Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d'espera de la fonamentació superficial. 

• Es col·locaran els motlles de l'encofrat ancorats per evitar la bolcada. 

• Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l'encofrat. 

• Abocament del formigó a capes i, simultàniament, un correcte vibrat 

• Es desencofrarà quan el formigó armat tingui la consistència establida al projecte d'execució. 

• Es continuaran regant les superfícies del mur. 

• Farcit i compactació de l'extradós mitjançant terres o sistemes de drenatge. 

Per a realitzar els murs de contenció serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• encofradors. 

• ferrallistes. 

• operaris d'abocament i vibrat del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• operaris per al bombeig del formigó. 

• operaris de grua. 

• conductors de maquinària de moviment de terres. 

També s’haurà de considerarels mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme els murs de contenció: 

• Maquinària: camió formigonera, grua mòbil, retroexcavadora, dúmper o camió, piconadora, dúmper de petita 
cilindrada per a transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 

• Útils i eines: encofrats, plataformes de treball sobre mènsules, jabalcón (tornapuntes), eslingues, bastides, etc. 

• Preses provisionals d'aigua i electricitat. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 



MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos 
més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos es podrà modifica  en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany 
causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines.                     

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

 

OBSERVACIONS : 

(3)    Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(6)    Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)    Risc  causat pel bombeig de formigó “cop d’ariet” i per l'ús de la serra circular. 
(18)  Risc específic causat per la manipulació de formigons i líquids desencofrants. 
(28)  Risc causat per vibracions del dúmper. 
 



MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

La pendent de les rampes d'accés als talls no superaran el 10%. 
El camí d'accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs es senyalitzarà adequadament. 
L'accés del personal d'obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins de circulació 
de la maquinària. 
En el cas que aquests camins d'accés presentin risc de caiguda a diferent nivel,l es col·locaran baranes de seguretat. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat en la realització dels murs de contenció ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la contenció amb la major seguretat possible. 

• L'excavació de la rasa per a albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i a les seves 
maniobres s'evitarà que el personal circuli pel radi d'acció de la mateixa. 

• L'abocada de les terres sobre el dúmper o camió es realitzarà guiat per un capatàs o encarregat. 

• Quan es finalitzi aquesta l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, 
s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

• S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses acotant les àrees de treball. 

• El transport d'armadures a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, la càrrega haurà d'estar convenientment 
eslingada i proveïda als seus ganxos de pestells de seguretat. Per evitar balancejos,la càrrega ha d'anar guiada 
mitjançant una sirga. 

• Els operaris que realitzin la manipulació d'armadures hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de 
treball, davantal de cuiro, botes de cuiro de seguretat i cinturó i portaeines. 

• L'operari que realitzi l'abocament del formigó i posterior vibrat haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

• Una vegada forjada la fonamentació, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a l'extradós del mur, 
arriostrat mitjançant jabalcones per a evitar la seva bolcada. 

• El transport dels motlles de l'encofrat es realitzarà mitjançant una grua mòbil, convenientment eslingat. 

• L'amarrament de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d'un element resistent de l'encofrat. 

• Per a evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït per un operari, mitjançant una corda lligada  al motlle. 

• L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de treball i botes 
de seguretat de cuiro. 

• En la confecció dels tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir la precaució 
d'usar els acompanyadors per a tallar petites peces. 

• Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà a tota la seva llargària del 
mateix, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d'ample s’ haurà d'instal·lar al seu perímetre la 
corresponent barana de seguretat. 

• L'accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 

• O mitjançant una passarel·la, de 60 cm. d'amplària com a mínim amb baranes de seguretat, des de la rasant 
superior de les terres sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal. 

• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar per l'encofrat, s’ha de realitzar auxiliats per 
escales o bastides. 

• L'operari que guii l'abocada del formigó haurà d'usar guants de neoprè, casc de seguretat, granota de treball i botes 
de goma de canya alta. 

• L'abocament es realitzarà a capes evitant l'acumulació excessiva dins del motlle. 

• L'encarregat vetllarà  a cada moment que no hi hagi moviments de l'encofrat  causat per  la  pressió hidrostàtica del 
formigó fresc. 

• Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció 
estaran convenientment ancorats i es posarà especial atenció a netejar la canonada després del formigonat, perquè 
la pressió de sortida del formigó pot ser causa d'accident. 

• Al menor senyal d'obstrucció s’haurà de suspendre's el bombeig per a evitar el colp d'ariet. 

• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l'aparell convertidor de freqüència ; i el subministrament 
elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, d'acord amb les instruccions del Reglament de 
Baixa Tensió. 

• Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i 
botes de goma de canya alta. 

• El desencofrat ho realitzarà un operari proveït de guants de cuiro, casc de seguretat, granota de treball i botes de 
cuiro. 

• S'eslingaran els motlles a desencofrar per  evitar la seva caiguda mentre l'operari els desencofra mitjançant falques 
o altres eines. 



• És prohibit de tirar dels encofrats amb la grua si aquests estan adherits al formigó, i s’ha d’assegurar que els motlles 
estiguin totalment solts abans d'iniciar el seu hissat. 

• Els motlles es retiraran i es netejaran per a mantenir l'obra ordenada i neta. 

• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km/h, en aquest últim 
cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 

 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els 
treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. 

• Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la 
conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que 
circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de 
la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la 
línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’haurà de 
vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriment aïllants, constituïts per fundes especials de 
cautxú o de materials plàstics. 

• En instal·lar aquestes fundes, s’ha de tenir la precaució que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han 
de ser continus i fixats convenientment per evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material 
adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment  el tir dels dispositius 
de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers a què va causar el 

contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista 

no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina 
evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del 

personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a 
la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 
màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 



Retroexcavadora 
Serra circular 
Grua mòbil 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Grup electrogen 
Piconadora de safata 
 

 
Es complirà cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicació en seguretat i 
condicions de salut sobre maquinària. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

• L'altura de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'altura. Els 
guardacós hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal del pendent de la rampa. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de pas preferent. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de càrrega suspesa 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs d'excavació i transport (conductors i operaris de grua): 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat de cuiro. 

• Granota de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Treballs amb encofrats (encofradors) : 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat de cuiro. 

• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

• Granota de treball. 

• Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 

- Treballs amb armadures (operaris) : 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat de cuiro. 

• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

• Granota de treball. 

• Davantal. 

• Cinturó portaeines. 

• Cinturó de seguretat anticaiguda, en cas  si escau. 

- Treballs  de formigonat  i vibrat: 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat de goma de canya alta. 

• Guants de neoprè. 

• Granota de treball. 

• Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 
 



SANEJAMENT 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva eliminació amb 
garanties absolutes d’ordre higiènic. 

1.2 Tipus de sanejament: 

• Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avenamientos. 
- depuradora d'aigües residuals. 

• Evacuació de residus sòlids:  
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
- incineradora. 

1.3 Observacions generals: 

El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 

• Desviació de serveis afectats. 

• Execució de l'excavació de rases i pous. 

• Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i formació d'embornals. 

• Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres (excavadora, 
dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà,  estrebacions  (estampidors, travessers, veles i taulers), 
eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja  estiguin instal·lades les tanques perimetrals de limitació 
del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les 
connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
 



XARXA DE CLAVEGUERAM 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins  a l’estació  depuradora. 

1.2 Descripció: 

Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de l'edifici conduint-
les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests col·lectors secundaris desemboquen en 
col·lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent finalment els emissaris els que canalitzen les 
aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 

• Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 

• Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les pluvials o de reg. 
 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el subministrament dels materials necessaris 
per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai 
predeterminat. 
 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües residuals o 
pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip 
humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

• conductors de grues. 

• obrers. 

• personal auxiliar. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, serra circular, 
bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 

• Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i balisaments) i 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d'aigua. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 



XARXA DE CLAVEGUERAM 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos 
més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany 
causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28)  Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 
 
 



XARXA DE CLAVEGUERAM 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i 
pous . 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent 
nivell,  aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i 
impermeables. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, 
en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o 
rodin. 

• Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre material al 
costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres d'aquestes. 

• L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a 
facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 

• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni s’hauran de deixar  a 

terra. 

• S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 

• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 

• Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar sobre  el terra i s’haurà de tornar a  
lligar  correctament. 

• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en això i 
caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa. 

• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la 
càrrega i els cables. 

• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i a 
marxa moderada. 

• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 

• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  al seu 
lloc de col·locació. 

• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà de 
procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 

• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 

• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 

• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per una 
persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 

• Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, en  la 
vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, 



amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 
metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant . 

• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  produir. 

• Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat i es 
sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues 
alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 

• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les rases i als 
pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 

• En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de les 
proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per 
a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

• Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant les tasques. 

Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 

• Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de treballs a 
l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la permanència d'operaris a 
l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 

• Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels 
equips, informació per escrit que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de treball previstes 
per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, plànols reduïts en planta dels trams de 
galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com de l' estat  del seu el conjunt d'esglaons, i 
informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 

• Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la desviació 
del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a pous, un equip 
motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i porcentatge d'oxigen, 
amb alarma òptica i acústica. 

• Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball de roba de teixit reflector 
o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o botes llargues amb sola 
antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita 
amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 

• Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en la galeria, 
si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter d'urgència, i per part de 
l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin 
aliens als propis de reparació o condicionament. 

• El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme amb caràcter 
anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja, reparació o 
condicionament. 

• Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys dues tapes 
de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin utilitzades. 

• Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions reflectides en el 
full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els 
ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 

• Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància entre els pous 
de registre resulti com a màxim de 75 m. 

• En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les degudes 
condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  estat . 

• Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per mitjans 
mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que en cap cas han de 
sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de descans d'igualment 60 
min. 

• El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions que s’han 
d'adoptar a cada cas. 

• A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, així com, 
en les instal·lacions per a l’enllumenat  a l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una posada a terra 
associada a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 

• Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de senyalitzar la zona 
de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas de  tasques a l’interior de 
galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haurà d'anar equipat amb armilles 
reflectores. 

• En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà d'efectuar un 
exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que es poguessin 
presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà  a l'adopció de les 
adequades mesures preventives. 



• En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  respirables de 
l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 



XARXA DE CLAVEGUERAM 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de perill d'obres. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de final de prohibició. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



XARXA DE CLAVEGUERAM 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

- Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

• Cascos. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Botes d'aigua de seguretat. 

• Impermeable. 

- Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

• Cascos. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

- Treballs en rases i pous (operaris): 

• Cascos. 

• Pantalla facial. 

• Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

• Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

• Guants de neoprè (treballs d'obra) 

• Granota de treball. 

• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

• Protecció auditiva (auriculars o taps). 

• Canelleres. 

• Armilla d’alta visibilitat. 

• Impermeable. 

• Si escau, mascaretes antigas. 

- Treballs  de formigonat : 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat de goma de canya alta. 

• Guants de neoprè. 

• Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 
 



PAVIMENTS 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o aspecte. 

1.2 Tipus de paviments:  

• asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometrIa i tractament asfàltic. 

• formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, reglat, etc.). 

• peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents materials : pedra 
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 

• terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

1.3 Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

• Preparació del terreny. 

• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 

• Col·locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de limitació de 
l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les 
connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
 



PAVIMENTS  

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments amb peces rígides:  

• amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 

• sobre una base de sorra compactada. 

• sobre una base rígida de formigó. 

• sobre una estructura auxiliar. 
 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per a la seva construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives zones. Aquest 
arreplega de material  es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, dúmper, camió grua, 
carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 

• operaris d'abocament del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• enrajoladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

• Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita cilindrada per a 
transport auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 

• Útils i eines diversos. 

• Connexió provisional d'aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 



PAVIMENTS  

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos 
més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany 
causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caigudes d'objectes per desplom 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes per manipulació. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 
 
 



PAVIMENTS  

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions grua, camions 
formigonera, etc. 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres marxa enrere, 
que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

• En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que aquesta disposi 
de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 

• S’ha de controlar el bon  estat  de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en cas de no 
fer-lo, aquests poden convetir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin caigudes al mateix nivell. 

• En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  

• Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 

• Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors diferencials i 
magnetotèrmics en el quadre de zona. 

• És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-femella. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

• Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d'aquesta, per a 
això està serà guiada per un operari. 

• El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de l'operari 
que guiï l'abocament. 

• L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i 
botes de goma de seguretat de canya alta. 

• El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en ambients 
amb pols pneumoconiòtics. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a sotavent, per a 
evitar en la mesura que es pugui  respirar els productes del tall en suspensió. 

• En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules per aquest 
motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sino és així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  

• Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de jaulones de transport per a 
evitar accidents per vessament de la càrrega. 

• Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al moment de 
la seva utilització. 

• El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos. 

• Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes 
emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 

• Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulació o 
treball. 

• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, indicant-se 
itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

• Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

• Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, 
granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  

• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  mascareta antipols. 

• Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per descontrol 
de la càrrega i lumbàlgies. 

• Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de "superfície 
irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 



• Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte amb 
energia elèctrica. 

• Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulaciói control revestit de material aïllant de l'electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina "desconnectada de la 
xarxa elèctrica". 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Serra circular 
Esmoladora angular 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Grup electrogen 
Motobolquet 
Piconadora 
Serra mecànica 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



PAVIMENTS  

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt. 

• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de limitació de velocitat. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill. 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



PAVIMENTS  

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 
 



ELEMENTS AUXIALIARS 
 
 

OXITALLADA 

• El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les següents 
condicions : 

- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera  perllongada. 

• S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

• S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 

• Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de les que 
estiguin plenes. 

• El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 

• Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 

• Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina. 

• S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 

• S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 

• A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer  la següent normativa : 
- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar possibilitats 

d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + careta de 

protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins de cuiro, polaines de 
cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i 

aquestes estiguin  en perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocés,  per 

a evitar possibles retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència  perllongada, s’ha de tancar el pas de gas i 

portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No depositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per poc que contingui  serà 

suficient perquè es  produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta protectora amb 

filtres químics específics per als productes que es van a cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina d'una forma 

més còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. Tampoc s'ha de 

fumar al magatzem de bombones. 
 

ESCALES DE MÀ 

• A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 

• En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar altures superiors a 5 metres. 

• Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 

• Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 

• Han de disposar de dispositius antilliscants a  la seva base  o ganxos de subjecció al capdavant. 

• L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de  desembarcament. 

• L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 
 



CAMIONS I DÚMPERS 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 

• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció per al 
vehicle que condueixen. 

• Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, 
s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar topalls 
o falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament. 

• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels senyalitzadors 
autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 

• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 

• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma estigui 
plana i sensiblement horitzontal. 

• Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les maniobres sense 
brusquedat i anunciant-les prèviament. 

• En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti de la cabina. 

• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la 
permanència d'operaris sobre el basculant. 

• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà equilibrada 

quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus d'obertura, 

tancament i bloqueig de les portes. 

• Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 
- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està totalment 

baixada. 
 

GRUP COMPRESSOR  

• El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  

• L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als 
dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es garanteixi la 
seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la 
per a evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar  l’equip 
de protecció individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor a altes temperatures 
ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina en tot moment. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells, vibradors 
o una altra Maquinària a la que es connecti. 

• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió tindran 
el seu corresponent estanquitat. 

• És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 

MARTELL PNEUMÀTIC 

• El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de 
protecció individual (auriculars o taps). 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells. 

• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió tindran 
el seu corresponent estanquitat. 



• És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

• Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 

• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

• No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

• No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 

• L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 
seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

MARTELL ELÈCTRIC 

• El martell elèctric haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de 
protecció individual (auriculars o taps). 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  (en cas d'ambients amb pols  pneumoconiòtics) i ulleres. 

• Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, o si no n'hi 
ha, s’ha d'observar a la placa de característiques que el mateix té doble aïllament. 

• Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal·lacions encastades que 
puguin ser atrapades pel punter. 

• Abans d'accionar el martell elèctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte. 

• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

• No s’haurà d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat. 

• No s’haurà de deixar, sota cap concepte, el martell clavat  al terra. 

• L'operari que manipuli  el martell haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, 
guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

CARREGADORA 

• S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials durs, 
emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 

• S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos precisen 
cullerots més  petits . 

• Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 

• Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 

• Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit màxim de pes 
per a evitar riscos.  

• És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 

• No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 

• Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible 
als límits de la zona d'evolució. 

• No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb el braç de 
la màquina.  

• Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona d'evolució 
de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala pot xocar amb 
qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

• Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a realitzar. 
Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, guardant els accessoris 
no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

• Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de bloqueig per a 
impedir la seva caiguda. 

• No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a davant. 

• El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, calçat 
antilliscant i cinturó antivibratori. 

• En els zones de càrrega  s’ha de: 
- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de la 

presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

MOTOBOLQUET  

• Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques. 



• Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, s’hauran 
de calçar les rodes. 

• A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de col·locar un tauler que 
impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és prohibit el 
transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 

• Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 

• El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 

• No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys 
secs. 

 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 

• No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 

• No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat dels cables. 

• Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 

• Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 

• No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 

• Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 
- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.  
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 
- s'observin esquerdes. 
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 

 

RETROCARREGADORA 

• Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment de les 
carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip amb què 
treballi a cada moment. 

 

SERRA MECÀNICA 

• S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 

• L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 

• L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 

• Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha. 

• No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 

• L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de cuiro, 
guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

• S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a materials durs i 
trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a 
materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

• S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 

• A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de bolcada, per això 
s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, els gats 
d'estabilització, dels quals disposen. 

• Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys secs però 
lliscants. 

• No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 

• És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 
sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 

• Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar per sota 
del xassís. 

• La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 



• En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del 
conductor. 

• Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta està 
protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no estigui protegida 
contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible pèrdua de material i en un 
punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

• Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 

• Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han 
d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 

• Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat per a 
impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin arrossegar la 
màquina. 

• En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de  la 

presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

SERRA CIRCULAR 

• S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 

• S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 

• S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, deixant 
només, una sortida per a la llimadura. 

• S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 

• S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 

• En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma d’entrescat s’ha 
de  rebutjar el disc. 

• S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicació en 
seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

 

GRUA MÒBIL 

• Ha de tindre's en compte: 

- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar les potes 
estabilitzadores. 

- no treballar amb el cable inclinat. 

• S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues mòbils 
autopropulsades. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 metres  de la 
vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la caiguda 
d'objectes. 

• Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol amb la 
llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 

• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, en 
prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 

• S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de la 
formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 

• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de transmissió 
(corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 

• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 

• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 

• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

• El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 



• En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la utilització 
d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a evitar 
moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat el procés de 
bombat, de cada jornada. 

 

GRUP ELECTROGEN 

• El grup electrogen  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  

• El trasllat i la seva ubicació, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i talusos, 
en prevenció de riscos de  esllavissades . 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que  garanteixi  la 
seva  estabilitat. I el transport dins d'una caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-
la per a evitar moviments. 

• El grup electrogen haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de 
protecció individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles 
atrapaments o per a evitar l'emissió de soroll. 

• En cas de l'exposició del grup a altes temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina, en tot moment. 

• S'instal·larà una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador. 

• La connexió de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del generador estiguin 
connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte. 

• És prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti s’ha de fer a 
través d'un quadro amb protecció magnetotèrmic (protecció contra curtcircuits i sobreintensitats) i diferencial ( 
protecció de corrents de fuita o contacte directe amb parts actives). 

• En cas de grups electrògens de petita potència amb doble aïllament es poden connectar al mateix sense la 
protecció diferencial,  causat  per  la impossibilitat de retorn del corrent de defecte. 

• Per a garantir la protecció de contacte elèctric als consums, ha d’estar proveïda, al seu torn, de doble aïllament. 

• S’ha de  garantir el contacte de la carcassa del grup elèctrogen a la posada a terra. 

• S’ha de procurar la independència total de la presa de terra del grup elèctrogen i el corresponent circuit de terra 
dels consums del circuit de terra definitiu de l'obra. 

• És  prohibit d’usar com a presa de terra elements metàl·lics de l'obra (canonades, tanques, etc.). 
 

PICONADORA DE SAFATA 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i ús dels resguards de 
seguretat de la màquina a cada moment. 

• El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforços. 

• No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 

• No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 

• L'operari que manipuli  la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i 
protectors auditius. 

 

PLANTA DE FORMIGÓ 

• Abans d'instal·lar la planta de formigó s’ha de  preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

• A la planta de formigó s’ha de procurar de què totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves baranes de 
seguretat. 

• L'accés a la part superior als sitges, per a la revisió de les vàlvules, ha d’estar protegit, en tot moment, del risc de 
caiguda a diferent nivell. 

• Es garantirà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 

• Si el subministrament de formigó fresc al tall es realitza mitjançant camions formigonera s’hauran de senyalitzar els 
camins d'accés i és prohibit la neteja de la cisterna del camió  a l’interior de l'obra. 

• Si el subministrament del formigó fresc es realitza mitjançant bombeig s'hauran d'ancorar els conductes per a evitar 
moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat el procés  de 
formigonat de cada jornada. 

• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, els 
interruptors diferencials i magnetotèrmics per a garantir la protecció contra contactes. 

 



PASSAREL·LES 

• L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

• Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de barana de 
seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 

• El  terra de recolçament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 

• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 

• Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 

• Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 

• S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 
 

PICONADORA 

• En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplària. 

• No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 

• L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 

• La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 
 

CAMIÓ GRUA  

• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats 
estabilitzadors. 

• Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 

• Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 

• És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de l'extensió braç-
grua. 

• El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les maniobres 
seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

• Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no superen el 20% 
com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 

• És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió estigui 
inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 

• És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o talusos. 

• És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 

• És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 

• Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 

• És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 

• És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 

• El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva formació. 

• S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 

• S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 

• No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  

• S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 

• No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva integritat 
física. 

• Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions, 
no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre que ningú toqui el 
camió grua. 

• Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 

• Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a suportar el 
pes de la màquina. 

• S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 

• No s'ha de penjar ningú ni  
 

ESMOLADORES ANGULARS 

• S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 

• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs sense 
sofrir  cops i atenent les indicacions del fabricant. 

• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

• S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 



• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els 
resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la 
peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 

• En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a treballar, de 
manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 

• S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials pròxims al lloc de 
treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball, ja que, en 
cas de pèrdua  d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja que, en 
cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 

• En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà. 

• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 
convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

• Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d'aquest tipus, 
obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'aquests casos serà necessari 
ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió per a la 
captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el mig treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de la projecció 
de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de 
treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficaç d'aspiració de la pols, ulleres 
antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll  així ho requereix . 

 

CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

• En cas de detectar  qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de manteniment i no utilitzar aquest 
carretó. 

• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i 
ubicada correctament. 

• Durant la conducció  del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 
- no s’ha de  permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de recòrrer. 

- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del carretó. 
- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 
- no  s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància prudencial amb altres vehicles 

que li precedeixin tot  i evitant avançaments. 
- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc.  causat per  les dimensions del carretó amb la 

càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra. 
- en el seu moviment, s’han d’usar la llum  llampegant  i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent. 

• En cas de transport fora de l'obra,  el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb  les assegurances 
reglamentàries . 

• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, motor parat, 
frens posats i la clau de contacte treta. Si  el carretó es troba en pendent es calçaran les rodes, així mateix el ganxo 
s'ha de deixar en la posició més baixa. 

• És obligatori la instal·lació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

• La part superior  del carretó ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del 
temps. 

 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

- S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, preveient la 
connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 



- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant l'evolució 
d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 

• mòduls prefabricats 

• construïdes en obra. 
- En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 

• Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i taquilles 
individuals. 

• Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 treballadors. 

• Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per cada 10 
treballadors. 

• Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà de: 1 inodor 
per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 
1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 

• Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i il·luminació. 
- Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de vestidor, 

adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 
- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop de 

l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 
- En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona per a la 

ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi d'espai  a l’interior de 
l'edifici que s'està construint, havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els paràmetres 
anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de les vies d'accés. 

- Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de complir a cada 
moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

- Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 

MAGATZEM I APARCAMENT 

- S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 
- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el permet. 
- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, i en el cas 

que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la 
prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb tanques de vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

• Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 

• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la màquina, 
així com les consignes particulars de l'obra. 

• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 

• Ajustant, el seient a les seves necessitats. 

• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 

• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 

• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de la màquina: 
direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 

• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com també és 
prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o 
comandaments de la màquina. 

• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, les 
característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

• Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de la visibilitat i 
del clàxon de marxa enrere. 

• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 

• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La presència del 
senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 



• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de senyalitzar a la 
part exterior de la cabina del conductor. 

• En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 

• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 

• No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 

• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els braços i 
cullerots alçats. 

• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils de la 
màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 

• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes les 
llums enceses fins i tot si és de dia.  

• S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i 
prohibicions. 

• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a un costat 
de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 

• No s'ha de circular mai en punt mort. 

• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 

• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 

• Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de descans. 

• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder 
reprendre's el treball. 

En finalitzar la jornada 

• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i vehicle 
l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

• L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 

• Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 
- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 

• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar un 
informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de 
manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

Manteniment 

• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el fang gelat 
pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 

• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha d’assegurar, 
mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i immobilitzacions. 

• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els dispositius 
protectors. 

• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la màquina, per al 
motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es llegeixi clarament. 

• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 

• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 

• En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres 
antiprojeccions. 

• Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar 
cremades. 

• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 

• Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que aquest 
líquid és corrosiu. 

• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la màquina i 
conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que treballin a prop 
de la seva zona d'influència. 



• Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de seguretat de 
cada màquina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

 
 

estudi de seguretat i salut 
memòria d’edificació 

 



íNDEX 
FONAMENTS ............................................................................................................................... 76 

SABATES ................................................................................................................................... 77 

1.- Definició i descripció. ............................................................................................................................................ 77 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.................................................................................................................. 78 

3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 79 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. .............................................................................................. 81 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. ............................................................................................................ 82 

COBERTES .................................................................................................................................. 83 

COBERTES INCLINADES ......................................................................................................... 84 

1.- Definició i descripció ............................................................................................................................................. 84 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.................................................................................................................. 85 

3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 86 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. .............................................................................................. 88 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. ............................................................................................................ 89 

TANCAMENTS EXTERIORS ........................................................................................................ 90 

FÀBRICA DE  MAÓ .................................................................................................................... 91 

1.- Definició i descripció. ............................................................................................................................................ 91 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.................................................................................................................. 92 

3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 93 

4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. .............................................................................................. 94 

5.- Relació d'Equips de protecció  individual. .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

INSTAL·LACIONS ........................................................................................................................ 95 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS ........................................................................ 96 

1.- Definició i descripció. ............................................................................................................................................ 96 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ................................................................................................................... 97 

3.- Norma de Seguretat ............................................................................................................................................. 98 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ............................................................................................. 100 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. ........................................................................................................... 101 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) ..................................................................... 102 

1.- Definició i descripció. .......................................................................................................................................... 102 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ................................................................................................................. 103 

3.- Norma de Seguretat ........................................................................................................................................... 104 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ............................................................................................. 106 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. ........................................................................................................... 107 

ELEMENTS AUXILIARS ............................................................................................................. 108 



 

FONAMENTS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició :  

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en 
funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 

1.2 Tipus de fonamentació: 

Es classifiquen en dues famílies: 

• fonaments superficials. 

• fonaments profunds. 
  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

• corregudes. 

• lloses. 

• bigues flotants. 

• sabates 
 
En els fonaments profunds considerem: 

• els pilots realitzats in situ. 

• els pilots prefabricats. 

1.3 Observacions generals: 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, 
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal 
de tots els elements que componen la fonamentació. 
 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 

• Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció 
de la fonamentació. 

• Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins 
de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al 
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       
 



 

SABATES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.   

1.2 Descripció: 

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden 
ser aïllades o  esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i 
un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les 
característiques que són descrites en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
 
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

• operaris per realitzar l’excavació manual. 

• conductors de la maquinària d’excavació. 

• ferrallistes. 

• encofradors. 

• conductors de formigonera. 

• operaris per al  bombeig del formigó. 

• gruistes. 
  
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 

• Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 
cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, 
etc. 

• Eines manuals. 

• Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 



 

SABATES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 

 11.-Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 

 16.-Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MEDI 

 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó 
“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 



 

SABATES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT   

• Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 

• Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer: 
- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de 

cimentació. 
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
- Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant 

PROCÉS   

• El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així 
com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat a la mesura del possible. 

• S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  

• S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits 
de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 

• Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 

• S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees 
de treball. 

• Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 

• En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com 
formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, 
amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

• Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 
conducció es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del 
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

• Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
• En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, 

convenientment ancorades. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, 
de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció 
Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 

• S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les 
aigües. 

• Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar 
amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

• Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, 
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó 
portaeines. 

• Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta 
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de 
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
  

 



 

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



 

SABATES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap.  

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 



 

SABATES                                     

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 
 

• Treball amb armadures (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 

• Treball de formigonat : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

     



 

COBERTES 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el 
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 

• Cobertes planes:  
- trepitjables. 
- no trepitjables. 

• Cobertes inclinades:  
- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 

• Llanternes.  

1.3 Observacions generals: 

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per 
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es 
farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar 
el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al 
forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat 
de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La 
instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant 
en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 
realitzant aquesta.  

 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 



 

COBERTES INCLINADES 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de  l’estructura amb una 
pendent superior al 5% per  facilitar l’evacuació de l’aigua.  

1.2 Descripció: 

La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 

• un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta. 

• un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats 
per envanets de sostremort ,cerres, etc. 

• un entramat de llistons de fusta. 
 
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són: 

• la pendent. 

• la forma de la peça bàsica. 

• la fixació. 

• la permeabilitat. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades: 

• teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir 
poca pendent per  aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix 
pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es 
poden augmentar les pendents i disminuir així  l’encobriment. 

• pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques 
adequades, per aquest motiu requereix  un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%. 

• sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que 
permeten gran variabilitat de pendents.  

• galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són totalment 
impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i  90º. 

  
Per realitzar estructures de formigó armat  serà imprescindible considerar el següent  equip humà : 

• Gruistes. 

• Paletes. 
  

També serà imprescindible  tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura: 

• Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport 
auxiliar, etc.  

• Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc. 

• Eines manuals. 

• Preses provisionals d’aigua i electricitat. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 



 

COBERTES INCLINADES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos  
 

Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.               ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 

 5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                                      BAIXA LLEU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 

10.-Projecció de fragments o partícules.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                     BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.       MÈDIA LLEU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.           MÈDIA LLEU BAIX 

 
 



 

COBERTES INCLINADES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 
s’emprarà la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre  de la cota més 
alta de la coberta. 
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja 
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 
 
S'haurà de  tenir present  les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la 
construcció de la coberta : 

Protecció dels buits perimetrals. 

• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 
perimetral. 

• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta 
les corresponents baranes de seguretat. 

• En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o 
mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a 
l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat. 

• També es pot  considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 
metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada. 

• O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació 
d’una bastida de façana es procurarà augmentar  en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc 
de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la 
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada 
complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de 
la coberta, i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les  escales de la bastida. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements citats a continuació: 

• Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del 
mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es 
protegiran cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

• Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa. 

 
 

• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 
Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligats o 
encintats en el corresponent palet. 

• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran 
els materials i les eines que pugin desprendre’s. 

• Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà 
en la coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta 
distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es 
realitzen aquests treballs.  

• L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala 1 metre l’alçada a guardar. 

• La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant 
passarel·les de 60 cm. d’amplària. 

• Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per  realitzar 
els petits ajusts. 

• Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets 
d’utilització immediata. 

• Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes. 

• L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors 
subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura. 



 

• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal 
manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per  evitar que 
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per a facilitar la seva  manipulació. 

• Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta 
zona també hi haurà un extintor de pols química seca. 

• Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal. 

• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal  garantir la seva ventilació. 

• Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas  dels encenedors de 
segellament.   

• S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis. 

• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són 
enviades  pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per a la seva posterior evacuació. 

• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro, 
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat. 

• El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts 
circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



 

COBERTES INCLINADES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un 
muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta 
convenientment clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà 
de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres 
entre ells com a  distància màxima. 

• Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es 
clavaran a ella. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

• Bastides.  

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d'ample. 

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal d'advertència de risc d’incendis. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
 



 

COBERTES INCLINADES 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”). 
 

• Pels treballs amb l’encenedor de segellament : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
  

•  Pels treballs del ram de paleta : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si s’escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
 



 

TANCAMENTS EXTERIORS 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 

Façanes de fàbrica: 

• blocs.  

• maons:  
- obra vista. 
- revestit. 
- acabats penjats. 

• vidre. 

Façanes prefabricades:   

• tancament cortina.  

• plafons pesats de formigó.  
• plafons lleugers. 

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, 
per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la 
confecció d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al 
lloc on s'estigui construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris 
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la 
grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i 
tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació 
del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les 
preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 
 



 

FÀBRICA DE  MAÓ  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció:  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

 
El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

• col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 

• senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 

• col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 

• instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 
l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica 
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de 
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió 
fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• operadors de grua. 

• manobres. 

• operadors de carretó elevador. 
 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de 
la façana. 

• Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna 
de les plantes. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional 
general. 

  



 

FÀBRICA DE MAÓ 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 

2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 

3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 

5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 

6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 

7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 

8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 

9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 

10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 

13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 

16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 

17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 

27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 



 

FÀBRICA DE MAÓ 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 
l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

• Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament. 

• Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 
perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 

• En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat. 

• El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 

• S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  
dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  

• En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides 
i erosions.  

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 
especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 

• Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes 
de 30 Kg. 

• Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 
interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  
aquests treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que 
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  
serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

• Bastides de façanes.  

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruixària i 20 cm. d'amplària. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 
normativa assenyalada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal d'advertència de risc d’incendis. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
   

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

• Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació 
de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

• Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 

• Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 

• Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores 
i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels 
aparells interiors. 

• Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i 
d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 



 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica 
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de 
l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• electricistes. 

• ajudes de maçoneria. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 
fer regates, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 



 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos                           Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                                MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                    MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                  ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                   MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.                                                  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                               ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.                    MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 



 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.  

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar 
el risc d’ensopegades. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

• Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 
per altres en bon estat de manera immediata. 

• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc 
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-
se, per evitar accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions 
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Xarxa exterior elèctrica 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 
rases. 

• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 

• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  
d’aquests elements més cinc metres. 

• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 

• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions 
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 
metres. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 



 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 

• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

• Reconeixement de l’absència de tensió. 

• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 
manipulació. 

• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 
seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 

• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 

• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a 
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 
següents: 

• placa d’identificació de cel·la. 

• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 

• Esquema del centre de transformació. 

• Perxa de maniobra. 

• Banqueta aïllant. 

• Insuflador per a la respiració boca a boca. 

• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 
perill. 

• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars 
de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de 
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils de ConMu4. 

• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 
1988). 

• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 
de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
 



 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 

• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 

• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 

• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 

• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 



 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació 
tèrmica dels radiadors. 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

• les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 

• les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• lampistes. 

• paletes. 

• operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d’aigua. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 



 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos                        Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                          ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                               ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.                             MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                   MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                    MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.                                              BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions.                                     MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.                       MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina 
de fer regates. 
 



 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

Xarxa interior 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.  

• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar 
el risc d’ensopegades. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella.  

• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 
superfícies insegures. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 
d’altres en bon estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 

• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 

• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo 
de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els 
riscos de cops i enganxades. 

• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per 
evitar accidents a les vies de pas intern. 

• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la 
feina. 

• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó 
de seguretat contra les caigudes. 

• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després 
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant 
la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 
seguretat i il·luminació artificial.  

• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 



 

• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i 
un altre de “No fumeu”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 

• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 

• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 

• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 
vàlvules antiretrocés. 

• Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  
els parapets o baranes definitives. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de 
cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

Xarxa exterior 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada 
a rases. 

• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de no fumeu. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

 
 



 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 

• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 

• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 

• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 



 

ELEMENTS AUXILIARS 
 
 

ESCALES DE MÀ. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 

• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 

• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 

• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 

• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 

• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 

• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 

• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 

• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 
pressió. 

• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 
treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius. 

 

CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 

• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 
corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 

• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i 
abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 

• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat 
el fre d’estacionament. 

• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 

• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 

• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma 
estigui plana i sensiblement horitzontal. 

• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense 
cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 



 

• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de 
la cabina. 

• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant 
la permanència d’operaris sobre el basculador. 

• Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada 

quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus 

d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  

• Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment 

abaixada. 
 

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és 
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 

RETROEXCAVADORA 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 

• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  

• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 

• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
motor en marxa ni la cullera aixecada. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

- La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts 
susceptibles de moviment.  

- La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les 
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 

- Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, 
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de 
formigó (torreta de formigonat). 

- La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 

- Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 



 

- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

- En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot 
seguit la canonada. 

- Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés. 

- S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present 
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

- Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
- Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 

SERRA CIRCULAR 

- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 

resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 

presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
- S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 

ARMADURES 

- S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
- L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
- S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
- En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 

propera als accessos de l’obra. 
- L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de 

fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

- En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
- Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
- Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
- Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 

realitzant la soldadura. 
- El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 

seves parts actives. 
- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 

• En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es 
faci un correcte eslingat. 

• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 

• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 

• Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 

• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

• En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 
corresponents dispositius. 

• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 

• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat 
a la nostra legislació vigent : 

- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva 
Manutenció. 

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 



 

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades. 

 

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 

• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 
motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades 
de la Grueta  “maquinillo”. 

• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva 
protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca 
efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 

• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  
tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 

• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 
subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades 
en el cabrestant. 

• S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas 
de falsa maniobra.  

• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de 
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que 
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, 
a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de 
càrrega suspesa.  

• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
 

CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 
carretó fora de servei. 

• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 
fleixada i ubicada correctament. 

• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  

altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la 

càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 

• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 
assegurances reglamentàries. 

• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el 
motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es 
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències 
del temps.  



 

 

TORO,  “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 

• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  

estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 

• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició 

neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que 

pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  

seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al 

darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 

• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 
s’hauran de prendre les següents precaucions : 

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  
del toro. 

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la 
circulació. 

• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 
d’estacionament i amb  el fre posat. 

• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi 
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 

• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a 
les operacions de descens de la mateixa. 

• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 
manteniment i deixar-lo fora de servei. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat 
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador 
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 

• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  
terra. 

• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 



 

• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 
mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop 
finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

 

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 
aparellador o arquitecte tècnic. 

• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  

• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, 
es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la 
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre 
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui 
entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el 
seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, 
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

• Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors 

i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 

• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència 
del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 

• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 

• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 
necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 

• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic 
autor del projecte de muntatge. 

• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els 
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 

• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es 
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 

• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic 
competent. 

• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar 
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les 
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 



 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i 
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la 
mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

Emmagatzemant : 

• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans 
de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en 
condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 
 

BASTIDES DE CAVALLETS. 

• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 

• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 

• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 

• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 

• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 

• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 

• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 

• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 

• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 

• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 
seguretat si els calgués.  

 

PERFORADORA PORTÀTIL 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas 
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat 
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 
lesions. 

• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 
apliqui la broca i embroqui-la. 

• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 
connectada a la xarxa elèctrica. 

 

OXITALLADA   

• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 
següents condicions: 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 



 

- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 

• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 

• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les  que 
estiguin plenes. 

• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 

• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 

• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 

• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 

• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 

• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i 

comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat 

d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + 

careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, 
polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, 

per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un 

recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas 

del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en 

poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció 
química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora 
amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma 

més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. 

Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 

GRUA MÒBIL 

• Caldrà tenir present : 
- Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
- No es treballarà amb el cable inclinat . 

• S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l'’instrucció  
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 

 

PASSAREL·LES 

• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 

• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 

• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 

• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 

• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 

• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 



 

 

SOLDADURA ELÈCTRICA  

• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als 
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 

• No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls. 

• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 

• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 

• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 

• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 
treball. 

• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 

• No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 
portapinces. 

• S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 

• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 

• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 

• Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 

• S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 

• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 
portaelectrodes i els borns de connexió. 

• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 

• S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 

ESMOLADORES ANGULARS 

• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 

• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 

• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i 
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc 
de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, 
ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, 
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 

• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà. 

• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a 
la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 



 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç 
d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 

COLISSA ELÈCTRICA 

- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. 
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. 

- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 
produir-li lesions. 

- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 

produir-li lesions. 
- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors 

auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 

• construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 
seients i casellers individuals. 

• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors. 

• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors. 

• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 
inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en 
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint 
els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de 
les vies d’accés. 
 



 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 



Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís 
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 

 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 
Administracions públiques competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 

UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 

PREVENTIUS: 
 

 

Aspectes generals. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
� PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
� ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
� ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 

de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
� REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
� ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
� REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
� ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
� LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
� REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
� SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

� FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

� EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 
24 de Maig de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 

� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals. 
� IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 

Incendis 
� NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
� ORDENANCES MUNICIPALS 
 

Instal·lacions elèctriques. 
� REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
� REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
� INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 

Maquinària. 
� REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
� EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
� REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

� I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

� I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 

Equips de protecció individual (EPI) 
� COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març 
de 1995. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
� DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 

Varis. 
� QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
� CONVENIS COL·LECTIUS. 

 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 
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Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo 
broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.:17/02/17 1Data:

PRESUPUESTO  01OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Desmuntatje de elements esportius (xarxa parapilotes, porterias, tanca simple torsió, etc.) per mitjan mecánics, inclós
càrrega sobre camió i transport a abocador. Inclós canon d'abocador

1 CAP100005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Desmuntatje de grades metàl·liques per mitjan mecánic manuals , inclós càrrega sobre camió i transport a abocador.
Inclós canon d'abocador per al seva deposició

2 CAP10ZZ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 20 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3 F21H1C41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4 F21Q1121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Desmuntatge de pal de fusta o metàl·lic, accessoris i elements de subjecció, de < 20 m d'alçària, com a màxim, enderroc
de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

5 F21HZZ02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 pal de senyalització límit camp 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclou les feines de preparació

6 FR6P6245

EUR



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.:17/02/17 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclos transport a abocador autoritzat i canon de deposició

7 F216R243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó i mureti sabata inferior , a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

8 F216R443

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'acer, inclos enderroc
de fonaments, solera , amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. inclós
transport de l'abocador i canon d'abocament a diposit autoritzat

1 E211ZZ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 65,000 3,750 243,750

TOTAL AMIDAMENT 243,750

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

2 F2168941

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 suport tanca 210,000 0,600 126,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

m Demolició de cuneta de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 F219ZZ03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m2 Demolició de jardinera per a la regularització de superfícies, de formigó o qualsevol material amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

4 F21JZZ4

EUR



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.:17/02/17 3Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

5 F2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 suport tanca 126,000 0,200 1,250 31,500

C#*D#*E#*F#2 cuneta 15,000 1,000 0,200 1,250 3,750

C#*D#*E#*F#3 jardinera 0,300 0,600 1,000 1,250 0,225

TOTAL AMIDAMENT 35,475

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

6 E2RA61H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 suport tanca 126,000 0,200 1,250 31,500

C#*D#*E#*F#2 cuneta 15,000 1,000 0,200 1,250 3,750

C#*D#*E#*F#3 jardinera 0,300 0,600 1,000 1,250 0,225

TOTAL AMIDAMENT 35,475

PRESUPUESTO  01OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió1 F2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp de softbol 31,500 18,900 595,350

C#*D#*E#*F#2 talús zona cuneta est 21,000 1,500 1,500 47,250

TOTAL AMIDAMENT 642,600

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

2 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sup terra batuda 752,000 0,350 263,200

TOTAL AMIDAMENT 263,200

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM3 G2243011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp de softbol Gespa 1,000 2.486,000 2.486,000

C#*D#*E#*F#2 laterals 881,000 881,000

EUR



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.:17/02/17 4Data:

C#*D#*E#*F#3 fons 360,000 360,000

C#*D#*E#*F#4 infield 672,000 672,000

TOTAL AMIDAMENT 4.399,000

m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

4 G2262111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,750 31,500 181,125

TOTAL AMIDAMENT 181,125

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

5 E222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 fonaments

C#*D#*E#*F#2 Dogout 2,000 9,900 0,600 0,800 9,504

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 0,600 0,900 1,512

C#*D#*E#*F#4 Bullpen 2,000 15,250 0,600 1,100 20,130

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,800 0,600 1,100 1,848

C#*D#*E#*F#6 grades 1,000 9,100 0,600 0,900 4,914

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,100 0,800 0,900 6,552

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,800 0,600 0,900 3,024

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,800 0,800 0,850 1,904

C#*D#*E#*F#10 Dogout 2,000 9,900 0,600 0,800 9,504

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,800 0,600 0,900 1,512

C#*D#*E#*F#12 Bullpen 2,000 15,250 0,600 1,100 20,130

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,800 0,600 1,100 1,848

C#*D#*E#*F#14 grades laterals 2,000 9,100 0,600 0,900 9,828

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,800 0,600 0,900 1,512

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,800 0,800 0,900 2,016

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,800 0,800 0,850 1,904

C#*D#*E#*F#18 grades centrals 1,000 11,500 0,600 0,900 6,210

C#*D#*E#*F#19 1,000 11,500 0,800 0,900 8,280

C#*D#*E#*F#20 3,000 3,000 0,600 0,900 4,860

C#*D#*E#*F#21 1,000 3,000 0,800 0,900 2,160

22 tanca

C#*D#*E#*F#23 1,000 33,350 0,800 1,150 30,682

C#*D#*E#*F#24 1,000 33,800 0,800 1,150 31,096

C#*D#*E#*F#25 1,000 113,250 0,800 1,300 117,780

C#*D#*E#*F#26 columnes d'enllumenat 2,000 3,000 3,000 1,700 30,600

TOTAL AMIDAMENT 329,310

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM6 G2242111

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 fonaments

C#*D#*E#*F#2 Dogout 2,000 9,900 0,600 11,880

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#4 Bullpen 2,000 15,250 0,600 18,300

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#6 grades 2,000 9,100 0,600 10,920

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,800 0,600 3,360

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#9 Dogout 2,000 9,900 0,600 11,880

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#11 Bullpen 2,000 15,250 0,600 18,300

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#13 grades laterals 2,000 9,100 0,600 10,920

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,800 0,600 3,360

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#16 grades centrals 2,000 11,500 0,600 13,800

C#*D#*E#*F#17 4,000 3,000 0,600 7,200

18 tanca

C#*D#*E#*F#19 1,000 33,350 0,800 26,680

C#*D#*E#*F#20 1,000 33,800 0,800 27,040

C#*D#*E#*F#21 1,000 113,250 0,800 90,600

TOTAL AMIDAMENT 264,320

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

7 G228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa reg Ø90 1,000 242,050 0,300 0,600 43,569

C#*D#*E#*F#2 1,000 40,000 0,300 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#3 Rasa enllumenat 1,000 85,000 0,300 0,600 15,300

C#*D#*E#*F#4 tanca perimetral 1,000 33,350 0,600 0,400 8,004

C#*D#*E#*F#5 1,000 33,800 0,600 0,400 8,112

C#*D#*E#*F#6 1,000 113,250 0,600 0,400 27,180

TOTAL AMIDAMENT 109,365

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8 F2R450A9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació saneig 1,000 669,110 669,110

C#*D#*E#*F#2 Excavació rases 1,000 114,408 114,408

C#*D#*E#*F#3 Reblert rases -1 35,034 -35,034

TOTAL AMIDAMENT 748,484

EUR
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m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

9 G226K210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp de softbol Gespa 1,000 2.486,000 0,100 248,600

C#*D#*E#*F#2 laterals 881,000 0,100 88,100

C#*D#*E#*F#3 fons 360,000 0,100 36,000

C#*D#*E#*F#4 infield 672,000 0,100 67,200

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 439,900

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM10 F932101F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp de softbol sauló 1,000 825,790 0,100 82,579

TOTAL AMIDAMENT 82,579

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km

11 E2412063

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reblert 109,365 109,365

C#*D#*E#*F#2 deixades a la vora -69,255 -69,255

TOTAL AMIDAMENT 40,110

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 2 km

12 E2422063

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,110 40,110

TOTAL AMIDAMENT 40,110

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fonaments 329,310 1,200 395,172

C#*D#*E#*F#2 642,600 1,200 771,120

C#*D#*E#*F#3 263,200 1,200 315,840

C#*D#*E#*F#4 empreades en terraplè -181,125 1,200 -217,35

TOTAL AMIDAMENT 1.264,782

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

14 F2R350AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fonaments 329,310 1,200 395,172

EUR
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C#*D#*E#*F#2 642,600 1,200 771,120

C#*D#*E#*F#3 263,200 1,200 315,840

C#*D#*E#*F#4 -181,125 1,200 -217,35

TOTAL AMIDAMENT 1.264,782

PRESUPUESTO  01OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12
%

1 FR2B1105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 4,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Subministre i instal.lació de ML complet de canal de formigó Polímer tipus ULMA o equivalent, per recollida d'aigües
pluvials, model SU20020R, ample exterior 250mm, ample interior 200mm i alçària exterior 340mm. 1 Ut. de reixeta d'Ac.
Galvanitzat Nervada, model GN200UCA, amb classe de càrrega A15, segons Norma EN-1433. Sistema de fixació canal-
reixeta mitjançant  2 cancel·les i 2 cargols per ML

2 CAP300001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Softbol 1,000 115,000 115,000

C#*D#*E#*F#2 costat col·legi 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm

3 FDB27469

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm4 FDB27429

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pericons 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclos connexions dels tubs

5 GDD15524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pous drenetge 2,000 2,500 5,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

6 GDDZ5DD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pous drenatge 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a
50 cm per sobre del dren

7 FD5A5G05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 115,000 115,000

TOTAL AMIDAMENT 115,000

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

8 GD571110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra9 FDK2A6F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter10 FDKZ3174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arquetes 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment quadrat de 850x850mm i tapa de fosa dúctil Model SOLO SC EN124 D400 de EJ GROUP o equivalent, per a
pou de registre, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter t 

11 FDDZZZ02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Paret per a pou quadrat de 60x60 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:4. inclos formació de pasamurs

12 GDD24228

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 0,800 2,400

EUR
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C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,400

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

13 FD7JE186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recollida lavamans 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

14 FD7JL186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 63,000 63,000

C#*D#*E#*F#2 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 99,000

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

15 F2225121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 0,400 1,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 63,000 0,600 1,500 56,700

C#*D#*E#*F#3 36,000 0,600 1,500 32,400

C#*D#*E#*F#4 6,000 10,000 0,600 0,400 14,400

TOTAL AMIDAMENT 127,500

m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30%16 F2315501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 1,500 2,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

17 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa drenant 115,000 1,000 0,400 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat per a protecció de conduccions,
en tongades de 25 cm, com a màxim

18 F228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 60,000 0,400 0,360 8,640

C#*D#*E#*F#2 63,000 0,600 0,600 22,680

C#*D#*E#*F#3 36,000 0,600 0,600 12,960

C#*D#*E#*F#4 deducció tubs -60 0,020 -1,2

C#*D#*E#*F#5 -63 0,130 -8,19

C#*D#*E#*F#6 -36 0,130 -4,68

C#*D#*E#*F#7 desaigua boneres 60,000 0,400 0,400 9,600

C#*D#*E#*F#8 -1 0,070 60,000 -4,2

TOTAL AMIDAMENT 35,610

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

19 G228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavcio 113,100 113,100

C#*D#*E#*F#2 14,400 14,400

3 deduccio saulo

C#*D#*E#*F#4 -60 0,400 0,360 -8,64

C#*D#*E#*F#5 -63 0,600 0,600 -22,68

C#*D#*E#*F#6 -36 0,600 0,600 -12,96

C#*D#*E#*F#7 -4,2 -4,2

TOTAL AMIDAMENT 79,020

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

20 F2R350AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 127,500 1,200 153,000

C#*D#*E#*F#2 rasa drenant 46,000 1,200 55,200

C#*D#*E#*F#3 -79,02 1,200 -94,824

TOTAL AMIDAMENT 113,376

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)

21 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 108,984 108,984

TOTAL AMIDAMENT 108,984

m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

22 FD5KJ24E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

23 FD5ZBCC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

24 ED351B45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

25 ED111B81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 10,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions mecàniques26 E5ZHBDP4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Ut Connexió de nova xarxa de clavegueram, de qualsevol diàmetre i material,  a pou existent de la xarxa general27 CONNEX1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Col·lector existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 05
AIGUA POTABLE I REGSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arquetes 4,000 0,500 0,500 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,200 0,500 0,500 0,300

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,800

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

2 F2225121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa general reg i aigua potable 72,000 0,400 0,400 11,520

C#*D#*E#*F#2 14,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#3 14,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#4 rases a aspersors 19,000 0,400 0,400 3,040

C#*D#*E#*F#5 79,000 0,400 0,400 12,640

C#*D#*E#*F#6 110,000 0,400 0,400 17,600

TOTAL AMIDAMENT 49,280

m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat per a protecció de conduccions,
en tongades de 25 cm, com a màxim

3 F228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa general reg i aigua potable 72,000 0,400 0,300 8,640

C#*D#*E#*F#2 14,000 0,400 0,300 1,680

C#*D#*E#*F#3 14,000 0,400 0,300 1,680

C#*D#*E#*F#4 rases a aspersors 19,000 0,400 0,300 2,280

C#*D#*E#*F#5 79,000 0,400 0,300 9,480

C#*D#*E#*F#6 110,000 0,400 0,300 13,200

C#*D#*E#*F#7 deducció tubs -72 0,013 -,936

C#*D#*E#*F#8 -14 0,013 -,182

C#*D#*E#*F#9 -14 0,006 -,084

TOTAL AMIDAMENT 35,758

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

4 G228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavacio 49,280 49,280

2 volum saulo + tubs

C#*D#*E#*F#3 rasa general reg i aigua potable -72 0,400 0,300 -8,64

C#*D#*E#*F#4 -14 0,400 0,300 -1,68

C#*D#*E#*F#5 -14 0,400 0,300 -1,68

C#*D#*E#*F#6 rases a aspersors -19 0,400 0,300 -2,28

C#*D#*E#*F#7 -79 0,400 0,300 -9,48

C#*D#*E#*F#8 -110 0,400 0,300 -13,2

TOTAL AMIDAMENT 12,320

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

5 F2R350AA

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavacio 49,280 1,200 59,136

C#*D#*E#*F#2 arquetes 0,800 1,200 0,960

C#*D#*E#*F#3 reblert -12,32 1,200 -14,784

TOTAL AMIDAMENT 45,312

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)

6 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,312 45,312

TOTAL AMIDAMENT 45,312

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra7 FDK254F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter8 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U Pericó rectangular per a canalització de serveis de 120x60x60cm, amb parets de 14cm de gruix de maó calat de
10x14x29cm arrebossades i lliscades interiorment amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de
165l. amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10cm de gruix

9 FDK3ZZ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 By pas 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter10 FDKZ3174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta 120 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

11 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa general reg i aigua potable 72,000 72,000

C#*D#*E#*F#2 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 14,000 14,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 rases a aspersors 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#5 79,000 79,000

C#*D#*E#*F#6 110,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 308,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12 ED111E21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rentamans 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 05
XARXA ELECTRICA, ENLLUMENAT I CONTROLSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fonaments columnes 2,000 3,000 3,000 1,700 30,600

TOTAL AMIDAMENT 30,600

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

2 F2225121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa 6 tubs 29,000 0,600 0,400 6,960

C#*D#*E#*F#2 rasa 2 tubs 53,000 0,400 0,400 8,480

C#*D#*E#*F#3 rasa 1 tub 53,000 0,400 0,400 8,480

C#*D#*E#*F#4 rase fins columna 6,000 0,400 0,400 0,960

C#*D#*E#*F#5 rasa des de armari existent fins quadre 99,000 0,400 0,400 15,840

C#*D#*E#*F#6 pericons 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

TOTAL AMIDAMENT 41,368

m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat per a protecció de conduccions,
en tongades de 25 cm, com a màxim

3 F228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa 6 tubs 29,000 0,600 0,250 4,350

C#*D#*E#*F#2 rasa 2 tubs 53,000 0,400 0,250 5,300

C#*D#*E#*F#3 rasa 1 tub 53,000 0,400 0,250 5,300

C#*D#*E#*F#4 rasa des de armari existent fins quadre 99,000 0,400 0,250 9,900

C#*D#*E#*F#5 deducció tubs -29 0,036 -1,044

EUR
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C#*D#*E#*F#6 -53 0,012 -,636

C#*D#*E#*F#7 -53 0,006 -,318

C#*D#*E#*F#8 -99 0,006 -,594

TOTAL AMIDAMENT 22,258

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

4 G228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavacio 41,368 41,368

2 volum saulo + tubs

C#*D#*E#*F#3 rasa 6 tubs -29 0,600 0,250 -4,35

C#*D#*E#*F#4 rasa 2 tubs -53 0,400 0,250 -5,3

C#*D#*E#*F#5 rasa 1 tub -53 0,400 0,250 -5,3

C#*D#*E#*F#6 rasa des de armari existent fins quadre -99 0,400 0,250 -9,9

TOTAL AMIDAMENT 16,518

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

5 F2R350AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavacio fonaments columnes 30,600 1,200 36,720

C#*D#*E#*F#2 escavacio rases 41,368 1,200 49,642

C#*D#*E#*F#3 rebliment -14,91 1,200 -17,892

TOTAL AMIDAMENT 68,470

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)

6 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,470 68,470

TOTAL AMIDAMENT 68,470

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra7 FDK2A6F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter8 FDKZ3174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arquetes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

EUR



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.:17/02/17 16Data:

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

9 G38515G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 basament quadres 2,000 2,000 0,400 0,300 0,480

TOTAL AMIDAMENT 0,480

kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

10 G38B3101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,480 50,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m2 Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i basaments11 G38D1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,800 0,300 2,880

TOTAL AMIDAMENT 2,880

PRESUPUESTO  01OBRA 01
OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 05
MEGAFONIA I ALARMASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 F2225121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dos tubs 85,000 0,400 0,400 13,600

C#*D#*E#*F#2 53,000 0,400 0,400 8,480

C#*D#*E#*F#3 arqueta 0,600 0,600 0,600 0,216

TOTAL AMIDAMENT 22,296

m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat per a protecció de conduccions,
en tongades de 25 cm, com a màxim

2 F228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dos tubs 85,000 0,400 0,250 8,500

C#*D#*E#*F#2 53,000 0,400 0,250 5,300

C#*D#*E#*F#3 deducció tubs -85 0,012 -1,02

C#*D#*E#*F#4 -53 0,012 -,636

TOTAL AMIDAMENT 12,144
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 G228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 22,296 22,296

C#*D#*E#*F#2 deducció saulo -85 0,400 0,250 -8,5

C#*D#*E#*F#3 -53 0,400 0,250 -5,3

TOTAL AMIDAMENT 8,496

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4 F2R350AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,296 1,200 26,755

C#*D#*E#*F#2 -8,496 1,200 -10,1952

TOTAL AMIDAMENT 16,560

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)

5 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,560 16,560

TOTAL AMIDAMENT 16,560

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra6 FDK2A6F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter7 FDKZ3174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
CONSTRUCCIONSCAPÍTULO 06
FONAMENTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

1 E3Z112N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 fonaments

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Dogout 2,000 9,900 0,600 11,880

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#4 Bullpen 2,000 15,250 0,600 18,300

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#6 grades 1,000 9,100 0,800 7,280

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,100 0,600 5,460

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,800 0,600 3,360

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,800 0,800 2,240

C#*D#*E#*F#10 Dogout 2,000 9,900 0,600 11,880

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#12 Bullpen 2,000 15,250 0,600 18,300

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#14 grades laterals 2,000 9,100 0,600 10,920

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,800 0,600 3,360

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,800 0,800 2,240

C#*D#*E#*F#17 grades centrals 1,000 11,500 0,800 9,200

C#*D#*E#*F#18 1,000 11,500 0,600 6,900

C#*D#*E#*F#19 3,000 3,000 0,600 5,400

C#*D#*E#*F#20 tanca 1,000 3,000 0,800 2,400

C#*D#*E#*F#21 1,000 33,350 0,800 26,680

C#*D#*E#*F#22 1,000 33,800 0,800 27,040

C#*D#*E#*F#23 1,000 113,250 0,800 90,600

C#*D#*E#*F#24 sabates columnes d'enllumenat 2,000 3,000 3,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 288,160

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

2 E31522H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 fonaments

C#*D#*E#*F#2 Dogout 2,000 9,900 0,600 0,600 7,128

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,800 0,600 0,600 1,008

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,800 0,600 0,800 1,344

C#*D#*E#*F#5 Bullpen 2,000 15,250 0,600 0,600 10,980

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,800 0,600 0,600 1,008

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 2,000 9,100 0,600 0,600 6,552

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,800 0,600 0,600 2,016

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,800 0,800 0,600 1,344

C#*D#*E#*F#10 Dogout 2,000 9,900 0,600 0,600 7,128

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,800 0,600 0,600 1,008

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,800 0,600 0,800 1,344

C#*D#*E#*F#13 Bullpen 2,000 15,250 0,600 0,600 10,980

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,800 0,600 0,600 1,008

C#*D#*E#*F#15 grades laterals 2,000 9,100 0,600 0,600 6,552

EUR



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.:17/02/17 19Data:

C#*D#*E#*F#16 2,000 2,800 0,600 0,600 2,016

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,800 0,800 0,600 1,344

C#*D#*E#*F#18 grades centrals 1,000 11,500 0,600 0,600 4,140

C#*D#*E#*F#19 1,000 11,500 0,800 0,600 5,520

C#*D#*E#*F#20 3,000 3,000 0,600 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#21 tanca 1,000 3,000 0,800 0,600 1,440

C#*D#*E#*F#22 1,000 33,350 0,800 0,600 16,008

C#*D#*E#*F#23 1,000 33,800 0,800 0,600 16,224

C#*D#*E#*F#24 1,000 113,250 0,800 0,600 54,360

C#*D#*E#*F#25 sabates columnes d'enllumenat 2,000 3,000 3,000 1,600 28,800

TOTAL AMIDAMENT 192,492

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm23 E31B3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 R1

C#*D#*E#*F#2 dogout 2,000 10,000 1,580 9,100 287,560

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 0,890 4,000 14,240

C#*D#*E#*F#4 Bullpen 4,000 10,000 1,580 8,000 505,600

C#*D#*E#*F#5 4,000 2,000 0,890 8,000 56,960

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,000 0,890 4,000 14,240

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 2,000 10,000 1,580 4,000 126,400

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,000 0,890 4,000 14,240

C#*D#*E#*F#9 grades centrals 2,000 20,000 1,580 6,050 382,360

C#*D#*E#*F#10 2,000 4,000 0,890 6,050 43,076

C#*D#*E#*F#11 4,000 10,000 1,580 4,000 252,800

C#*D#*E#*F#12 4,000 2,000 0,890 4,000 28,480

C#*D#*E#*F#13 estreps 1.390,000 1,860 0,620 1.602,948

15 R2

C#*D#*E#*F#16 dogout 1,000 10,000 2,470 4,000 98,800

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,000 0,890 4,000 14,240

C#*D#*E#*F#18 estreps 20,000 2,320 0,620 28,768

19 R3

C#*D#*E#*F#20 grades laterals 2,000 10,000 2,470 4,000 197,600

C#*D#*E#*F#21 2,000 4,000 0,890 4,000 28,480

C#*D#*E#*F#22 estreps 20,000 2,160 0,620 26,784

24 R4

25 tanca

C#*D#*E#*F#26 1,000 60,000 2,470 6,050 896,610

C#*D#*E#*F#27 1,000 12,000 0,890 6,050 64,614

C#*D#*E#*F#28 1,000 60,000 2,470 6,050 896,610

C#*D#*E#*F#29 1,000 12,000 0,890 6,050 64,614

C#*D#*E#*F#30 1,000 190,000 2,470 6,050 2.839,265

C#*D#*E#*F#31 1,000 38,000 0,890 6,050 204,611
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C#*D#*E#*F#32 estreps 2.100,000 1,800 0,620 2.343,600

34 R1

C#*D#*E#*F#35 dogout 2,000 10,000 1,580 9,100 287,560

C#*D#*E#*F#36 2,000 2,000 0,890 4,000 14,240

C#*D#*E#*F#37 Bullpen 4,000 10,000 1,580 8,000 505,600

C#*D#*E#*F#38 4,000 2,000 0,890 8,000 56,960

C#*D#*E#*F#39 1,000 4,000 0,890 4,000 14,240

C#*D#*E#*F#40 grades laterals 2,000 10,000 1,580 4,000 126,400

C#*D#*E#*F#41 2,000 2,000 0,890 4,000 14,240

43 R2

C#*D#*E#*F#44 dogout 1,000 10,000 2,470 4,000 98,800

C#*D#*E#*F#45 1,000 4,000 0,890 4,000 14,240

C#*D#*E#*F#46 estreps 20,000 2,320 0,620 28,768

47 R3

C#*D#*E#*F#48 grades laterals 2,000 10,000 2,470 4,000 197,600

C#*D#*E#*F#49 2,000 4,000 0,890 4,000 28,480

C#*D#*E#*F#50 estreps 20,000 2,160 0,620 26,784

C#*D#*E#*F#51 columnes d'enllumenat 38,000 3,200 3,850 468,160

TOTAL AMIDAMENT 12.915,572

PRESUPUESTO  01OBRA 01
CONSTRUCCIONSCAPÍTULO 06
PARETS DE BLOCSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de
cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

1 E4E25621

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oest

C#*D#*E#*F#2 Dogout 1,000 7,400 0,600 4,440

C#*D#*E#*F#3 1,000 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,400 2,400 8,160

C#*D#*E#*F#5 Bullpen 1,000 15,250 0,800 12,200

C#*D#*E#*F#6 1,000 14,000 0,800 11,200

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,400 0,800 1,920

C#*D#*E#*F#8 grades laterals 1,000 10,400 0,600 6,240

C#*D#*E#*F#9 1,000 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#11 4,000 2,400 0,400 3,840

C#*D#*E#*F#12 4,000 1,500 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#13 4,000 0,600 0,400 0,960

EUR
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14 est

C#*D#*E#*F#15 Dogout 1,000 7,400 0,600 4,440

C#*D#*E#*F#16 1,000 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#17 1,000 3,400 2,400 8,160

C#*D#*E#*F#18 Bullpen 1,000 15,250 0,800 12,200

C#*D#*E#*F#19 1,000 14,000 0,800 11,200

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,400 0,800 1,920

C#*D#*E#*F#21 grades laterals 1,000 10,400 0,600 6,240

C#*D#*E#*F#22 1,000 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,800 0,600 1,680

C#*D#*E#*F#24 4,000 2,400 0,400 3,840

C#*D#*E#*F#25 4,000 1,500 0,400 2,400

C#*D#*E#*F#26 4,000 0,600 0,400 0,960

C#*D#*E#*F#27 grada central 4,000 2,400 0,600 5,760

C#*D#*E#*F#28 4,000 1,500 0,600 3,600

C#*D#*E#*F#29 4,000 0,600 0,600 1,440

C#*D#*E#*F#30 1,000 11,400 0,400 4,560

C#*D#*E#*F#31 1,000 11,400 2,200 25,080

C#*D#*E#*F#32 deducció porta -1 1,800 2,200 -3,96

C#*D#*E#*F#33 2,000 2,400 2,400 11,520

C#*D#*E#*F#34 1,000 1,800 2,400 4,320

C#*D#*E#*F#35 -1 1,800 1,200 -2,16

C#*D#*E#*F#36 recrescut marcadors 2,000 2,600 1,750 9,100

C#*D#*E#*F#37 2,000 3,200 1,750 11,200

38 tanca

39 est

C#*D#*E#*F#40 1,000 16,750 1,000 16,750

C#*D#*E#*F#41 oest 1,000 16,750 1,200 20,100

C#*D#*E#*F#42 1,000 16,900 1,000 16,900

C#*D#*E#*F#43 sud 1,000 16,900 1,200 20,280

C#*D#*E#*F#44 1,000 113,250 1,200 135,900

TOTAL AMIDAMENT 482,470

m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, d'una cara esmaltada col·locada amb morter ciment 1:4

2 E4E865JE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oest

C#*D#*E#*F#2 dogout 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,400 7,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#5 bullpen 2,000 15,830 31,660

C#*D#*E#*F#6 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 2,000 9,100 18,200
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C#*D#*E#*F#8 1,000 9,100 9,100

C#*D#*E#*F#9 4,000 2,400 9,600

10 est

C#*D#*E#*F#11 dogout 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 7,400 7,400

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#14 bullpen 2,000 15,830 31,660

C#*D#*E#*F#15 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#16 grades laterals 2,000 9,100 18,200

C#*D#*E#*F#17 1,000 9,100 9,100

C#*D#*E#*F#18 4,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#19 grades centrals 2,000 11,400 22,800

C#*D#*E#*F#20 1,000 11,400 11,400

C#*D#*E#*F#21 6,000 2,400 14,400

22 tanca

23 est

C#*D#*E#*F#24 1,000 16,750 16,750

C#*D#*E#*F#25 oest 1,000 16,750 16,750

C#*D#*E#*F#26 1,000 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#27 sud 1,000 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#28 1,000 113,250 113,250

C#*D#*E#*F#29 marcadors 2,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#30 2,000 3,200 6,400

TOTAL AMIDAMENT 431,870

m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm d'amplària, amb 2 rodós
longitudinals de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 5 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret

3 E4Z23F11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oest

C#*D#*E#*F#2 dogout 3,000 10,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#4 cantonades 10,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 grades laterals 2,000 9,100 18,200

C#*D#*E#*F#7 cantonades 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#9 trobades T 12,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#10 12,000 1,000 12,000

11 est

C#*D#*E#*F#12 dogout 3,000 10,000 30,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#14 cantonades 10,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#15 10,000 1,000 10,000
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C#*D#*E#*F#16 grades laterals 2,000 9,100 18,200

C#*D#*E#*F#17 cantonades 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#18 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#19 trobades T 12,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#20 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#21 grades centrals 2,000 11,400 22,800

C#*D#*E#*F#22 1,000 11,400 11,400

C#*D#*E#*F#23 6,000 2,400 14,400

C#*D#*E#*F#24 cantonades 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#25 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#26 trobades T 80,000 2,000 160,000

C#*D#*E#*F#27 80,000 1,000 80,000

28 tanca

29 est

C#*D#*E#*F#30 1,000 16,750 16,750

C#*D#*E#*F#31 oest 1,000 16,750 16,750

C#*D#*E#*F#32 1,000 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#33 sud 1,000 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#34 1,000 113,250 113,250

C#*D#*E#*F#35 marcadoes 6,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#36 6,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#37 2,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#38 2,000 3,200 6,400

TOTAL AMIDAMENT 779,550

m Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana i amb trencaaigües als dos
cantells, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G)
segons UNE-EN 998-2

4 E8J5542A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oest

C#*D#*E#*F#2 dogout 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,400 7,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#5 bullpen 2,000 15,830 31,660

C#*D#*E#*F#6 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 2,000 9,100 18,200

8 est

C#*D#*E#*F#9 dogout 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,400 7,400

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#12 bullpen 2,000 15,830 31,660

C#*D#*E#*F#13 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#14 grades laterals 2,000 9,100 18,200

C#*D#*E#*F#15 grades centrals 2,000 11,400 22,800
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C#*D#*E#*F#16 4,000 2,400 9,600

17 tanca

18 est

C#*D#*E#*F#19 1,000 16,750 16,750

C#*D#*E#*F#20 oest 1,000 16,750 16,750

C#*D#*E#*F#21 1,000 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#22 sud 1,000 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#23 1,000 113,250 113,250

TOTAL AMIDAMENT 367,070

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

5 E4EZ3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 horitzontal

2 oest

C#*D#*E#*F#3 dogout 8,000 5,200 0,400 16,640

C#*D#*E#*F#4 4,000 7,400 0,400 11,840

C#*D#*E#*F#5 4,000 3,200 0,400 5,120

C#*D#*E#*F#6 estreps 0,600 104,000 0,220 13,728

C#*D#*E#*F#7 bullpen 16,000 8,120 0,400 51,968

C#*D#*E#*F#8 8,000 3,200 0,400 10,240

C#*D#*E#*F#9 0,600 192,000 0,220 25,344

C#*D#*E#*F#10 grades laterals 8,000 9,100 0,400 29,120

C#*D#*E#*F#11 4,000 9,100 0,400 14,560

C#*D#*E#*F#12 1,000 9,100 0,400 3,640

C#*D#*E#*F#13 16,000 2,400 0,400 15,360

C#*D#*E#*F#14 0,600 185,000 0,220 24,420

15 est

C#*D#*E#*F#16 dogout 8,000 5,200 0,400 16,640

C#*D#*E#*F#17 4,000 7,400 0,400 11,840

C#*D#*E#*F#18 4,000 3,200 0,400 5,120

C#*D#*E#*F#19 estreps 0,600 104,000 0,220 13,728

C#*D#*E#*F#20 bullpen 16,000 8,120 0,400 51,968

C#*D#*E#*F#21 8,000 3,200 0,400 10,240

C#*D#*E#*F#22 0,600 192,000 0,220 25,344

C#*D#*E#*F#23 grades laterals 8,000 9,100 0,400 29,120

C#*D#*E#*F#24 4,000 9,100 0,400 14,560

C#*D#*E#*F#25 1,000 9,100 0,400 3,640

C#*D#*E#*F#26 16,000 2,400 0,400 15,360

C#*D#*E#*F#27 0,600 185,000 0,220 24,420

C#*D#*E#*F#28 grades centrals 16,000 5,400 0,400 34,560

C#*D#*E#*F#29 24,000 2,400 0,400 23,040

C#*D#*E#*F#30 estreps 0,600 240,000 0,220 31,680

EUR



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

AMIDAMENTS Pàg.:17/02/17 25Data:

31 tanca

C#*D#*E#*F#32 est 1,000 12,000 5,780 0,400 27,744

C#*D#*E#*F#33 1,000 12,000 5,780 0,400 27,744

C#*D#*E#*F#34 oest 1,000 12,000 5,780 0,400 27,744

C#*D#*E#*F#35 1,000 12,000 5,830 0,400 27,984

C#*D#*E#*F#36 sud 1,000 12,000 5,830 0,400 27,984

C#*D#*E#*F#37 1,000 80,000 5,830 0,400 186,560

C#*D#*E#*F#38 estreps 0,600 905,000 0,220 119,460

C#*D#*E#*F#39 marcadors 8,000 2,200 0,400 7,040

C#*D#*E#*F#40 8,000 3,200 0,400 10,240

C#*D#*E#*F#41 estreps 0,600 60,000 0,220 7,920

42 Vertical

43 oest

44 dogout

C#*D#*E#*F#45 pilastres 28,000 3,200 0,890 79,744

C#*D#*E#*F#46 cantonades 6,000 3,200 0,890 17,088

47 Bullpen

C#*D#*E#*F#48 cantonades 24,000 1,350 0,890 28,836

C#*D#*E#*F#49 pilastres 36,000 1,350 0,890 43,254

50 grades laterals

C#*D#*E#*F#51 pilastres 20,000 3,000 0,890 53,400

53 est

54 dogout

C#*D#*E#*F#55 pilastres 28,000 3,200 0,890 79,744

C#*D#*E#*F#56 cantonades 6,000 3,200 0,890 17,088

57 Bullpen

C#*D#*E#*F#58 cantonades 24,000 1,350 0,890 28,836

C#*D#*E#*F#59 pilastres 36,000 1,350 0,890 43,254

60 grades laterals

C#*D#*E#*F#61 pilastres 20,000 3,000 0,890 53,400

63 grades centrals

C#*D#*E#*F#64 pilastres 8,000 3,000 0,890 21,360

C#*D#*E#*F#65 trobades T 32,000 3,000 0,890 85,440

C#*D#*E#*F#66 cantonades 12,000 3,000 0,890 32,040

C#*D#*E#*F#68 tanca 244,000 1,900 0,890 412,604

TOTAL AMIDAMENT 1.999,748

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment

6 E4EZ72B4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oest

C#*D#*E#*F#2 dogout 1,000 10,000 0,023 0,230

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,400 0,023 0,170
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C#*D#*E#*F#4 1,000 3,200 0,023 0,074

C#*D#*E#*F#5 bullpen 2,000 15,830 0,023 0,728

C#*D#*E#*F#6 2,000 3,200 0,023 0,147

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 2,000 9,100 0,023 0,419

C#*D#*E#*F#8 1,000 9,100 0,023 0,209

C#*D#*E#*F#9 4,000 2,400 0,023 0,221

10 est

C#*D#*E#*F#11 dogout 1,000 10,000 0,023 0,230

C#*D#*E#*F#12 1,000 7,400 0,023 0,170

C#*D#*E#*F#13 1,000 3,200 0,023 0,074

C#*D#*E#*F#14 bullpen 2,000 15,830 0,023 0,728

C#*D#*E#*F#15 2,000 3,200 0,023 0,147

C#*D#*E#*F#16 grades laterals 2,000 9,100 0,023 0,419

C#*D#*E#*F#17 1,000 9,100 0,023 0,209

C#*D#*E#*F#18 4,000 2,400 0,023 0,221

C#*D#*E#*F#19 grades centrals 2,000 11,400 0,023 0,524

C#*D#*E#*F#20 1,000 11,400 0,023 0,262

C#*D#*E#*F#21 6,000 2,400 0,023 0,331

22 tanca

23 est

C#*D#*E#*F#24 1,000 16,750 0,023 0,385

C#*D#*E#*F#25 oest 1,000 16,750 0,023 0,385

C#*D#*E#*F#26 1,000 16,900 0,023 0,389

C#*D#*E#*F#27 sud 1,000 16,900 0,023 0,389

C#*D#*E#*F#28 1,000 113,250 0,023 2,605

29 Vertical

30 oest

31 dogout

C#*D#*E#*F#32 pilastres 14,000 3,200 0,026 1,165

C#*D#*E#*F#33 cantonades 3,000 3,200 0,026 0,250

34 Bullpen

C#*D#*E#*F#35 cantonades 3,000 1,350 0,026 0,105

C#*D#*E#*F#36 pilastres 22,000 1,350 0,026 0,772

37 grades laterals

C#*D#*E#*F#38 pilastres 4,000 3,000 0,026 0,312

C#*D#*E#*F#39 trobades 8,000 3,000 0,026 0,624

40 est

41 dogout

C#*D#*E#*F#42 pilastres 14,000 3,200 0,026 1,165

C#*D#*E#*F#43 cantonades 3,000 3,200 0,026 0,250

44 Bullpen

C#*D#*E#*F#45 cantonades 3,000 1,350 0,026 0,105

C#*D#*E#*F#46 pilastres 22,000 1,350 0,026 0,772

47 grades laterals
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C#*D#*E#*F#48 pilastres 4,000 3,000 0,026 0,312

C#*D#*E#*F#49 trobades 8,000 3,000 0,026 0,624

50 grades centrals

C#*D#*E#*F#51 pilastres 4,000 3,000 0,026 0,312

C#*D#*E#*F#52 trobades T 6,000 3,000 0,026 0,468

C#*D#*E#*F#53 cantonades 9,000 3,000 0,026 0,702

C#*D#*E#*F#55 tanca 488,000 1,900 0,026 24,107

TOTAL AMIDAMENT 41,711

m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim amb peces llises de morter de ciment gris, de
400x200 mm, amb ganxos i col·locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7

7 E83252DS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,600 7,800

TOTAL AMIDAMENT 7,800

m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en
dues capes

8 E7A1210N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oest

C#*D#*E#*F#2 Dogout 2,000 7,400 0,200 2,960

C#*D#*E#*F#3 2,000 10,000 0,200 4,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,400 0,200 1,360

C#*D#*E#*F#5 Bullpen 2,000 15,250 0,400 12,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 14,000 0,400 11,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,400 0,400 1,920

C#*D#*E#*F#8 grades laterals 2,000 10,400 0,200 4,160

C#*D#*E#*F#9 2,000 10,000 0,200 4,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,800 0,200 1,120

C#*D#*E#*F#11 8,000 2,400 0,200 3,840

C#*D#*E#*F#12 8,000 1,500 0,200 2,400

C#*D#*E#*F#13 8,000 0,600 0,200 0,960

14 est

C#*D#*E#*F#15 Dogout 2,000 7,400 0,200 2,960

C#*D#*E#*F#16 2,000 10,000 0,200 4,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 3,400 0,200 1,360

C#*D#*E#*F#18 Bullpen 2,000 15,250 0,400 12,200

C#*D#*E#*F#19 2,000 14,000 0,400 11,200

C#*D#*E#*F#20 2,000 2,400 0,400 1,920

C#*D#*E#*F#21 grades laterals 2,000 10,400 0,200 4,160

C#*D#*E#*F#22 2,000 10,000 0,200 4,000

C#*D#*E#*F#23 2,000 2,800 0,200 1,120

C#*D#*E#*F#24 8,000 2,400 0,200 3,840

C#*D#*E#*F#25 8,000 1,500 0,200 2,400
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C#*D#*E#*F#26 8,000 0,600 0,200 0,960

C#*D#*E#*F#27 grada central 8,000 2,400 0,200 3,840

C#*D#*E#*F#28 8,000 1,500 0,200 2,400

C#*D#*E#*F#29 8,000 0,600 0,200 0,960

C#*D#*E#*F#30 2,000 11,400 0,200 4,560

C#*D#*E#*F#31 2,000 11,400 0,200 4,560

C#*D#*E#*F#32 deducció porta -2 1,800 0,200 -,72

C#*D#*E#*F#33 4,000 2,400 0,200 1,920

C#*D#*E#*F#34 2,000 1,800 0,200 0,720

C#*D#*E#*F#35 -2 1,800 0,200 -,72

36 tanca

37 est

C#*D#*E#*F#38 2,000 16,750 0,400 13,400

C#*D#*E#*F#39 oest 2,000 16,750 0,400 13,400

C#*D#*E#*F#40 2,000 16,900 0,400 13,520

C#*D#*E#*F#41 sud 2,000 16,900 0,400 13,520

C#*D#*E#*F#42 2,000 113,250 0,400 90,600

TOTAL AMIDAMENT 262,200

m2 Sostre de 16+4 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 16 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, segons detall de projecte

9 E4LV35HS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,200 2,600 8,320

TOTAL AMIDAMENT 8,320

PRESUPUESTO  01OBRA 01
CONSTRUCCIONSCAPÍTULO 06
ESTRUCTURA METÀL·LICASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

1 E441512D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 coberta grades centrals 3,000 6,400 29,800 572,160

C#*D#*E#*F#2 5,000 4,000 29,800 596,000

C#*D#*E#*F#3 grades laterals 6,000 6,400 29,800 1.144,320

C#*D#*E#*F#5 dogout 4,000 2,650 14,100 149,460

TOTAL AMIDAMENT 2.461,940

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

2 E442512D

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 grades centrals 8,000 0,300 0,250 157,000 94,200

C#*D#*E#*F#2 grades laterals 6,000 0,300 0,250 157,000 70,650

C#*D#*E#*F#3 dogout 4,000 0,300 0,250 157,000 47,100

C#*D#*E#*F#4 rodons 90,000 0,700 2,470 155,610

TOTAL AMIDAMENT 367,560

dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra3 E4ZZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 grades centrals 8,000 2,500 2,500 0,300 15,000

C#*D#*E#*F#2 6,000 2,500 2,500 0,300 11,250

C#*D#*E#*F#3 4,000 2,500 2,500 0,300 7,500

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,500 2,500 0,300 7,500

C#*D#*E#*F#5 sobre paret de bloc 10,000 2,500 2,500 0,300 18,750

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics
a estructura de formigó. Tot segons detall de projecte. Inclos pletina d'acer

4 E4ZW1750

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sobre paret de bloc dogout 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

5 E4435125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 coberta grades centrals 1,000 12,200 18,490 225,578

C#*D#*E#*F#2 1,000 12,200 9,470 115,534

C#*D#*E#*F#3 5,000 4,300 18,490 397,535

C#*D#*E#*F#4 12,000 2,900 9,470 329,556

C#*D#*E#*F#5 dogout 12,000 2,300 11,710 323,196

C#*D#*E#*F#6 5,000 3,200 21,300 340,800

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,800 21,300 208,740

C#*D#*E#*F#8 dogout 12,000 2,300 11,710 323,196

C#*D#*E#*F#9 5,000 3,200 21,300 340,800

C#*D#*E#*F#10 1,000 9,800 21,300 208,740

C#*D#*E#*F#11 marcadors 3,000 2,600 9,470 73,866

C#*D#*E#*F#12 2,000 3,200 9,470 60,608

TOTAL AMIDAMENT 2.948,149

m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5
plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

6 E54ZS77K

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 32,500

m2 Coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior
perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

7 E545UA80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 grades centrals 12,200 4,300 52,460

C#*D#*E#*F#2 dogouts 2,000 10,000 3,500 70,000

C#*D#*E#*F#3 marcadors 2,600 3,200 8,320

TOTAL AMIDAMENT 130,780

m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques

8 E54ZS14C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,100 16,400

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,600 5,200

TOTAL AMIDAMENT 42,800

m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

9 ED143A30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 2,650 10,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,700 7,400

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
CONSTRUCCIONSCAPÍTULO 06
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

1 E9234B91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 OEST

C#*D#*E#*F#2 dogout 3,200 9,200 29,440

C#*D#*E#*F#3 grades laterals 1,200 9,630 11,556

C#*D#*E#*F#4 b- 2,000 4,130 8,260

EUR
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5 EST 0,000

C#*D#*E#*F#6 dogout 3,200 9,200 29,440

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 1,200 9,630 11,556

C#*D#*E#*F#8 b- 2,000 4,130 8,260

C#*D#*E#*F#9 grades centrals 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#10 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#11 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#12 solera sota marcadors 3,200 2,600 8,320

TOTAL AMIDAMENT 126,032

m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida2 E7A24A0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 OEST

C#*D#*E#*F#2 dogout 3,200 9,200 29,440

C#*D#*E#*F#3 grades laterals 1,200 9,630 11,556

C#*D#*E#*F#4 b- 2,000 4,130 8,260

5 EST 0,000

C#*D#*E#*F#6 dogout 3,200 9,200 29,440

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 1,200 9,630 11,556

C#*D#*E#*F#8 b- 2,000 4,130 8,260

C#*D#*E#*F#9 grades centrals 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#10 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#11 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#12 solera sota marcadors 3,200 2,600 8,320

TOTAL AMIDAMENT 126,032

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3 E9Z4AB1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 OEST

C#*D#*E#*F#2 dogout 3,200 9,200 2,000 58,880

C#*D#*E#*F#3 grades laterals 1,200 9,630 2,000 23,112

C#*D#*E#*F#4 b- 2,000 4,130 2,000 16,520

5 EST

C#*D#*E#*F#6 dogout 3,200 9,200 2,000 58,880

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 1,200 9,630 2,000 23,112

C#*D#*E#*F#8 b- 2,000 4,130 2,000 16,520

C#*D#*E#*F#9 grades centrals 3,200 2,000 2,000 12,800

C#*D#*E#*F#10 3,200 2,000 2,000 12,800

C#*D#*E#*F#11 3,200 2,000 2,000 12,800

C#*D#*E#*F#12 solera sota marcadors 3,200 2,600 2,000 16,640

TOTAL AMIDAMENT 252,064

EUR
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m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat
des de camió

4 E93618C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 OEST

C#*D#*E#*F#2 dogout 3,200 9,200 29,440

C#*D#*E#*F#3 grades laterals 1,200 9,630 11,556

C#*D#*E#*F#4 b- 2,000 4,130 8,260

5 EST

C#*D#*E#*F#6 dogout 3,200 9,200 29,440

C#*D#*E#*F#7 grades laterals 1,200 9,630 11,556

C#*D#*E#*F#8 b- 2,000 4,130 8,260

C#*D#*E#*F#9 grades centrals 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#10 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#11 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#12 solera sota marcadors 3,200 2,600 8,320

TOTAL AMIDAMENT 126,032

m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4
cm

5 E9GZA524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir6 E4Z11811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,400 0,200 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PM7 G932101H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 OEST

C#*D#*E#*F#2 Bullpen 3,200 15,500 0,050 2,480

3 EST

C#*D#*E#*F#4 Bullpen 3,200 15,500 0,050 2,480

TOTAL AMIDAMENT 4,960

m subministrament i col·locació de Grada prefabricada de formigó d'una peça CN55 de Pujol o equivalent de 44x100 en L,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. Inclos neoprens de recozament

8 E9W2ZZ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oest

EUR
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C#*D#*E#*F#2 laterals 2,000 10,000 20,000

3 est

C#*D#*E#*F#4 laterals 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 centrals 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m subministrament i col·locació d'enva de 12x65 especial per tancament inferior grades de pedra artificial, polida, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

9 E9W2ZZ02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oest

C#*D#*E#*F#2 laterals 1,000 10,000 10,000

3 est

C#*D#*E#*F#4 laterals 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 centrals 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m subministrament i col·locació de esglao simple de 120x30x22 de formigó, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra

10 E9W2ZZ03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,200 11,000 13,200

TOTAL AMIDAMENT 13,200

m subministrament i col·locació llosa de grada 20 a-1mT50 per remat superior grades de formigó , col·locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

11 E9W2ZZ04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
CONSTRUCCIONSCAPÍTULO 06
PROTECCIONSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i diàmetre 5 mm, amb
doblegat longitudinal, muntada sobre tub d'acer i accessoris de fixació, col·locats cada 2,70 m sobre daus de formigó.
Postes no inclosus

1 F6A1ZZ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 dogout 2,000 7,400 14,800

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,400 6,800

TOTAL AMIDAMENT 21,600

EUR
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m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

2 G6A19400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fons 1,000 109,250 109,250

C#*D#*E#*F#2 Lateral 2,000 49,010 98,020

C#*D#*E#*F#3 bullpen 4,000 15,850 63,400

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,400 6,800

TOTAL AMIDAMENT 277,470

u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

3 G6A153W7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bullpen 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 dogout 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i
malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

4 G6A16CW7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 accés camp de joc 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

5 EABGM762

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 magatzem sota marcador 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
CAMP DE JOCCAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Suministro e instalación de césped artificial tipo FIELDTURF 360 XL 50-13 o equivalent de color verd . Hilo
monofilamento bicolor sección diamente de multinervado (10 nervios mínimo) de 15.600 Dtex (2.600 Dtex por hilo) y 360
Micras de espesor y 1.3 mm de ancho de fibra y con una altura de 50 mm, de alta resistencia hilo testado a 200.000 ciclos
y 8189 puntadas (+/-10%). Fibra con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo lastrada con arena de sílice
redondeada, limpia y seca de granulometría 0.3/0.8 y caucho SBR negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente reforzado 100% polipropileno. Peso de la fibra: 1.465 gr/m2
(+/-10%) y peso total aproximado de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluido marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E., con las juntas encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 15kgm2  granulometria 0.6/2mm y relleno de sílice 25kg/m2 de granulometría 0.5/1.2 mm.

1 CAP400002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp de softbol Gespa 1,000 2.562,000 2.562,000

TOTAL AMIDAMENT 2.562,000

m2 Suministro e instalación de césped artificial tipo FIELDTURF 360 XL 50-13 o equivalent de color vermell. Hilo
monofilamento bicolor sección diamente de multinervado (10 nervios mínimo) de 15.600 Dtex (2.600 Dtex por hilo) y 360
Micras de espesor y 1.3 mm de ancho de fibra y con una altura de 50 mm, de alta resistencia hilo testado a 200.000 ciclos
y 8189 puntadas (+/-10%). Fibra con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo lastrada con arena de sílice
redondeada, limpia y seca de granulometría 0.3/0.8 y caucho SBR negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente reforzado 100% polipropileno. Peso de la fibra: 1.465 gr/m2
(+/-10%) y peso total aproximado de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluso marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E.., con las juntas encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 8kgm2  granulometria 0.6/2mm y relleno de sílice 35kg/m2 de granulometría 0.5/1.2 mm.

2 CAP400004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.153,280 1.153,280

TOTAL AMIDAMENT 1.153,280

m2 Subministrament i instala·lació de capa de soport pel paviment tipus GREENCOURTo equivalent formada per cascote
ceràmic de 25 cm de gruix, compactada amb amb rulo de 1500 Kg., amb pendents de l'1% per a posterior aplicació de la
capa dinàmica 

3 G932ZZ02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 infield 672,000 672,000

C#*D#*E#*F#2 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 752,000

m2 Subministrament i instala·lació de paviment tipus GREENCOURTo equivalent constituit per: 
Capa dinàmica de 13 cm de terra negre (pastilla) estesa, refinat, reglejat i compactació amb materials inerts amb alt grau
de filtració i drenatge d'aigües, essent la base del nou paviment, esponjat al 35%.
Capa segelladora amb terra de Begues provinent de pedrera natural, per efectuar el segellat de la pastilla, generant una
capa de protecció de 2 mm, rulat mecànic amb rulo de 500 Kg., escombrat superficial del grà amb raspador de goma
deixant la superfície totalment neta per a l'aplicació de capa de rodadura.
Capa de rodadura Beisbol-Court TI-1, formada per capa de rodadura e 3 cm provinent de pedrera de color ataronjat, alta
compactació, estesa manual, reglejat i rulat mecànic amb rulo de 500Kg. acabat llastrat amb estera manual.
Capa Final terra batuda Policourt Fina , capa final de terra roja, provinent de maó cuit, regat i compactat entre les dos
capes finals de 4 mm. Acabat llastrat amb estera manual

4 G932ZZ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 infield 672,000 672,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 752,000

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

5 F965A2C9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 perimetro infield 108,000 108,000

C#*D#*E#*F#2 circul llançament 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
EQUIPAMENT ESPORTIUCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i instal.lació de joc de base de softbol, segons normativa vigent1 CAP600001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Subministre i intal.lació de xarxa parapilotes de fins a 7 m de alçada subjectada a tub d'acer galvanitzat en calent de
xarxa de nylon de 100x100x2 mm. Totalment acabat

2 CAP600005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 grades centrals 1,000 11,500 6,000 69,000

C#*D#*E#*F#2 grades laterals 2,000 10,000 6,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 189,000

m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada3 EQ11U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 10,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter M7.5 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Clase general d'exposicio IIb

4 E618562K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 suport bancs 2,000 10,000 0,400 8,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 10,000 0,800 16,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR
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PRESUPUESTO  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 09
ELECTRICITATSUBCAPÍTOL 60

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de longitud de 17,3 mm
de diámetro, clavada en el suelo

1 EGD1431E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre enllumenat 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Altres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment2 EGDZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra3 EG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 146,000 146,000

C#*D#*E#*F#2 Derivacions 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Marcador 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 181,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra4 EG380A07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Q.D.beisbol - Q.D.Sofball 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

ut. Connexió equipotencial de totes les mases metàl·liques importants dins de l'àmbit del projecte (estructures, mobiliari,
canonades, etc.), mitjatçant cable de coure de diferents seccions
Connectat a la xarxa de terra existent.
Instal·lat i comprovat.

5 ZZ060005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

6 EG41JBRQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 quadre distribució beisbol 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

7 EG414F9B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia alimentació sofbol SS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

8 EG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Maniobra 135,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N,
montado como canalización enterrada

9 EG22TH1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre 2 SN 135,000 135,000

C#*D#*E#*F#2 Torre 1 SN 37,000 37,000

C#*D#*E#*F#3 Torre 1 SS 117,000 117,000

C#*D#*E#*F#4 Grades 73,000 73,000

C#*D#*E#*F#5 Subministrament socors 130,000 130,000

TOTAL AMIDAMENT 492,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

10 EG22TL1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia soterrada subquadre sofball 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto
de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado
superficialmente

11 EG21271J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Varis 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR
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ut. Quadre general de distribució sofbol (SP), format per armari metàl·lic per interiors amb sòcol i portes amb clau, regletes
per a cablejat, bornes,presa de terra standard, elements de fixació i suports per a aparamenta. Inclou l'aparamenta que
es detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic tetrafàsic de caixa enmotllada 250A, 2 interruptors automatics
tetrafàsics de caixa enmotllada de 100A, 5 interruptors automàtics 16A i 3 interruptors diferencials 2/40A/30mA

12 ZZ060006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut. Quadre sofbol Subministrament Socors (SS), format per armari metàl·lic per interiors amb sòcol i portes amb clau, regletes
per a cablejat, bornes,presa de terra standard, elements de fixació i suports per a aparamenta. Inclou l'aparamenta que
es detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic bifàsic de 10A, 1 interruptor diferencials 2/40A/30mA i 1 relé 10 A.

13 ZZ060009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 quadre distribució sub. socors 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 95
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

14 EG3125C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia SN subquadre sofball 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

15 EG3125B4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre 2 134,000 134,000

TOTAL AMIDAMENT 134,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 

16 EG312596

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre 1 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

17 EG312564

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Grades 92,000 92,000

TOTAL AMIDAMENT 92,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

18 EG312524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Maniobra enceses torres 140,000 140,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

19 EG312254

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Marcador 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#2 Suministrament socors 128,000 128,000

TOTAL AMIDAMENT 170,000

u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

20 EG62D19J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banquetes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Megafonía 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Grades 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Bullpen 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

21 EG63D15S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banquetes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Megafonia 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Armari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

ut. Punt de llum -lluminaria-(simple, conmutat, creuament, directe de quadre, polsador, panel distància...) 
Inclosos conductors i canalització a
lluminaria i a mecanisme d'accionament i part
proporcional de línia des de quadre principal.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
Coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une
23-727-90), protecció superficial fixa i
Dimensionament segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal/ tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i
Suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

22 ZZ060002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bullpen 1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Bulpen 2 6,000 6,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Dugout 1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Dugout 2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Graderies 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 Megafonia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

ut. Punt de llum enllumenat d'emergència, inclosos conductors i canalització a lluminaria i part
proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une 
23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal /tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

23 ZZ060003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banquetes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Megafonia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Grades 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut. Alimentació a pressa de corrent simple/multiple o
dispositiu similar inclouent cables i canalització a
mecanisme i part proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07z1-k (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub pvc rigid clase m1 (une 23-727-90),
Protecció superficial fixa i dimensionament
Segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

24 ZZ060004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banquetes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Megafonia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Programador reg 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut. Quadre SN Torres enllumenat format per armari metàl·lic per a exterior, construït amb xapa d'acer zincada en calent, amb
sòcol i portes amb clau de seguretat, regletes per a cablejat, bornes,presa de terra standard, elements de fixació i suports
per a aparamenta. Amb espai suficient per a la instal·lació de 14 equips d'alimentació dels projectors. Inclou
l'aparamenta que es detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic tetrafàsic de caixa enmotllada 100A, 3
interruptors automatics tetrafàsics, 15 interruptors automàtics bifàsic, 3 interruptors diferencials 4/40A/30mA, 1 interruptor
diferencial 2/40A/30mA i 3 contactors tetrafàsics. Inclou bancada de formigó de 220x30x30 cm.

25 ZZ060007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Torres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

26 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 09
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 65

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut. Torre per a enllumenat de gran alçada, de 18m, de planxa d'acer galvanitzat en calent, de forma troncopiramidal, de la
marca BACOLSA o similar. Proveïda amb plataforma per a 14+3 projectors, amb replà abatible, amb escala de protecció
antipànic. Inclou perns d'ancoratge i la plantilla. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

1 ZZ065001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enllumenat zona interior 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut. Projector HM de 2000 W, sim, ext. MN, marca Gewiss, mod. COLOSSEUM o similar, amb grup d'alimentació 2000W
MT/MN 400V-50Hz, IP66,ref. GW84644 i GW 84621. Inclosa làmpada Philips MHN-LA 2000 / 842 X 528. Amb part
proporcional d'accessoris i instal·lació.  Equips situats en quadre exterior a la base de la torre.

2 ZZ065003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Torre 2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut. Projector HM de 2000 W, cir, ext. MN, marca Gewiss, mod. COLOSSEUM o similar, amb grup d'alimentació 2000W
MT/MN 400V-50Hz, IP66,ref. GW84757 i GW 84621. Inclosa làmpada Osram HQI-TS 2000W 1D/S . Amb part
proporcional d'accessoris i instal·lació.  Equips situats en quadre exterior a la base de la torre.

3 ZZ065004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre 1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Torre 2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial

4 EH61AFBB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banquetes 2,000 2,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Megafonia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Grades 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut. Lluminaria estanca LED amb difusor opal de policarbonat, de doble aïllament, IP69, IK08, cablejat passant, 26 W, long.
1600 mm., 3.350 lumens efectius, mod. GWS3158T, marca Gewiss o similar. Muntatge superficial, inclosos elements de
suportació i protecció mecànica al seu voltant amb reixeta Rejiband o similar.

5 ZZ060001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bullpen 1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Bulpen 2 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Dugout 1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Dugout 2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Graderies 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 Megafonia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

ut. Projector LED Smart(4)HB5+5L, marca Gewiss o similar, amb marc tecnopolímer,138W, 12.750 lumens, IP66, amb vidre
de protecció IK08, vida estimada 80.000h., amb brida i suportació. Instal·lat.

6 ZZ065006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En. socors Torre 1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut. Quadre digital comandament enllumenat fins a 34 punts i diversos escenaris inclouent:
- Estació compacta programable mod. ECOS500, marca Sauter o similar amb capacitat de regulació i control autònom,
doble connexió a bus BACnet. Amb 34 punts d'entrada/sortida. Connexió de bus per a sondes EY-RU i mòduls de camp
ECOlink.  Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades.  Alimentació a 220V.  Muntatge en carril DIN.
- 4 Mòduls de camp ECOLink510 de Sauter o similar per a comunicació amb els controladors EY-RC50*F00*.
Alimentació a 24Vac, amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2
entrades Ni/Pt1000.
- Quadre elèctric per a estacions de control, compost d'armari metàl·lic d'Himel o similar, amb els elements necessaris:
transformador 220/24Vca, pressa de corrent, bornes, elements de protecció, etc..  Completament cablejat a bornes.
-25 relès 12Vcc per a carril DIN.
- Pantalla tàctil color de 5,7´´, model LVIS-ME200 amb comunicació Bacnet natiu, alimentació 24Vca amb capacitat de
comunicació fins a 500 objectes. Connexió amb xarxa ethernet o MS/TP485. Lectura i escriptura de tos els valors,
horaris, calendari, així com els histórics dels objectes definits en les estacions. Inclou accessori LVIS-FRAME 1 per a
muntatge en quadre elèctric.
- Programació d'enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central segons especificacions de la D.F. Dinamització dels
punts de control del programa de gestió. Creació del programa de alarmes pel control automàtic i optimitzat del sistema.
Comprovació dels elements de camp i testeig amb patró. Carrega de programes en les estacions de control i numeració
de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de
connexionat i comprovació d'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.).
Tot instal·lat i amb posada en marxa.

7 ZZ065007

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

ut. Quadre analógic comandament enllumenat camp 3 enceses, format per armari metàl·lic per interior amb selector de 4
posicions (off, classe III, classe II, classe I) amb trafo 230/24Vca. Inclou també interruptor i relé auxiliar de l'enllumenat de
seguretat.

8 ZZ065008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 09
REGSUBCAPÍTOL 70

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico soldados térmicamente y
colocado en el fondo de la zanja

1 EFB1A425

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, banda azul, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad medio, incluida parte proporcional de accesorios de
plástico soldados térmicamente y colocado en el fondo de la zanja. Inclosos accessoris de conexió amb instal·lació
existent.

2 EFB19425

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 390,000 390,000

TOTAL AMIDAMENT 390,000

m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm de diámetro nominal, banda azul, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, incluida parte proporcional de
accesorios de plástico soldados térmicamente y colocado en el fondo de la zanja

3 EFB16455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

ut. Programador modular HUNTER PC-4E o similar, de base 4 estacions ampliable fins a 16, amb transformador extern i
muntatge interior, 3 programes amb diverses opcions. Arrencada per programació. Entrada 230 VCA, Sortida 24VCA,
comandament a distàcia icr-roam i sistema centralitzat IMMS

4 ZZ070001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp sofball 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut. Mòdul HUNTER PCM-300 o similar, 3 estacions adaptables amb tots els models ProC5 ZZ070002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp sofball 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut. Mòdul HUNTER PCM-900 o similar, 9 estacions adaptables amb tots els models ProC6 ZZ070003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp sofball 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G880E. Radi de 20,4 a 26,8 m. Cabal de 5,11 a 13,15 m3/h. Interval de
pressions de 4,5 a 7 bar. Circle complet. Amb vàlvula elèctrica incorporada. Rosca ACME d'1 1/2´´. Emergencia 8 cm.
Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i hidraúlicament.

7 ZZ070004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G885E. Radi de 13,1 a 27,7 m. Cabal de 1,86 a 13,06 m3/h. Interval de
pressions de 3,4 a 7 bar. Circle complet i sectorial 60º-360º. Amb vàlvula elèctrica incorporada. Rosca ACME d'1´´ 1/2.
Emergencia 9,5 cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i hidraúlicament.

8 ZZ070005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G884E o similar. Radi de 14,9 a 28,3 m. Cabal de 3,28 a 13,24 m3/h. Interval
de pressions de 3,4 a 7 bar. Circle complet. Amb vàlvula elèctrica incorporada. Rosca ACME d'1´´ 1/2. Emergencia 9,5
cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i hidraúlicament.

9 ZZ070006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

10 EN319724

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canonada general 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

11 EN316727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Derivació mànigues 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 mànigues 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut. Armari exterior amb clau per allotjar programador i elements de gestió del reg12 ZZ070010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

13 EG319224

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aspersors 1.259,000 1.259,000

TOTAL AMIDAMENT 1.259,000

ut. Connexió estanca soterrada per a cable 3x1,5 mm214 ZZ070009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aspersors 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada15 EG161321

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Derivacions aspersors 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N,
montado como canalización enterrada

16 EG22TH1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cablejat aspersors 53,000 53,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N,
montado como canalización enterrada

17 EG22TA1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cablejat aspersors 175,000 175,000

TOTAL AMIDAMENT 175,000

ut. Hidrant Hunter mod. HQ5LRC 1'' amb clau18 ZZ070011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hidrants 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut. Colze mòvil Hunter HS-100 per a clau 1´´ mascle-femella19 ZZ070012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hidrants 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut. Colze articulat de PVC HSJ-3 d'1''1/2 de diàmetre per a instal·lacions d'aspersors G88020 ZZ070013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Aspersors 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut. Colze articulat de PVC HSJ-1 d'1'' de diàmetre amb rosca especial per a hidrants21 ZZ070014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hidrants 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut. Collaret de pressa diàmetre 63 mm a 1''1/222 ZZ070007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Derivacions aspersors 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut. Collaret de pressa diàmetre 32 mm a 1''23 ZZ070017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mànigues 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 lavabos 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut. Vàlvules per a la selecció de la procedència de l'aigua: grup de pressió o xarxa.  Inclou:
2 claus de pas embridades de 2´´
2 vàlvules de retenció de 2´´
accessoris de PE i peces d'unió
Amb plaques d'identificació de les canonades.
Tot instal·lat dins de pericó o armari.

24 ZZ070015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut. Màniga de 20 m./ 15 mm. diàmetre, amb 5 capes i resistent rajos UV, sistema no torsió, amb carret, connectors i pistola
de reg. Instal·lada.

25 ZZ070016

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 09
LAMPISTERIASUBCAPÍTOL 71

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat
amb suports murals

1 EJ13B917

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada
roscada de 1/2´´

2 EJ2Z1131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 general 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

3 EFB14652

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

4 EJ239131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 lavamans 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 09
MEGAFONÍASUBCAPÍTOL 80

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut. Difusor de 100-50-20 W rms 100v i 8 ohms per a exterior IP45. Ref. EPAB-6WP/WS, marca EGI o similar. Inclosos
elements de sujecció a suport.

1 ZZ080001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut. Micròfon dinàmic super-cardicoide per a paraula i instruments de vent.  Ref. M976, marca EGI o similar.2 ZZ080002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut. Armari rack portatil de 19'' , de 6 u., transportable amb proteccions de goma  i nanses. Ref. 070353 ZZ080003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Ut. Mesclador amb 9 entrades àudio + 2 sortides, ref. MX5539 o similar, marca EGI.4 ZZ080004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut. Etapa de potència 2x250W,4 ohm o 1x500W a 8 ohm de 2 unitats de rack, ref. 63003, marca EGI o similar.5 ZZ080005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut. Suport de rack per altres font de so6 ZZ080006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut. Unitat de distribució de xarxa amb 8 presses multiestandard7 ZZ080007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut. Cable balancejat d'1 xlr femella a 1 xlr mascle, 6 m. negre8 ZZ080008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Ut. Cable bipolar trenat (2 x 1,5 mm) lliure d'halògens9 ZZ080009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Grup1 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#2 Grup2 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, 

10 EG222911

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Grup1 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#2 Grup2 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

EUR
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m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada
sobre paraments

11 EG2A4415

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

12 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 131,000 131,000

TOTAL AMIDAMENT 131,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 09
ALARMASUBCAPÍTOL 85

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut. Expansor 8 zones 1 sortida1 ZZ085001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Centraleta 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut. Font d'alimentació conmutada de 13,8V/2A amb caixa metàl·lica, certificada EN50131, grau 3, amb sortides de col·l3ctor
obert protegides contra descàrregues electrostàtiques i sobretensions: fallada de xarxa elèctrica, bateria descarregada, en
mal estat o absent. Test dinàmic de bateria cada 10 minuts. Tàmper NC de tapa i paret. Senyalització en l'exterior de la
caixa de xarxa i bateria. Led d'estat individual. Sortida de càrrega de bateria 13,8V/3A, protegida i curtcircuitable.
Alimentació 230Vca.  Caixa metàl·lica pintada en epoxy blanc.

2 ZZ085002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Spiker 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut. Bateria 12 V, 7Ah d'àcid segellat totalment recarregable , sense manteniment.3 ZZ085003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut. Contacte magnètic DC superf., metàl·lic per a muntatge en portes i en sòl. Subministrat amb 2 m. de cable armat de 4 fils.
Contacte NT.  Obertura operativa màxima 75 mm. Dimensions: 76x12x35 mm, contacte 76x12x35 mm.  Grau 2.

4 ZZ085004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armaris 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Spiker 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

ut. Detector moviment Tritech Blue Line Gen2 (ISC_BDL2) amb tecnologia de detecció per infrarrojos passius (PIR) i
microones amb processament avançat de senyals. Cobertura de 12x12 m. Alçada de muntatge de 2,3 a 2,8 m.
Compensació dinàmica de temperatura.  Cobertura de paret a paret.  Grau 2 amb discriminació d'animals fins a 45 Kg.

5 ZZ085005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Spiker 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut. Partida alçada pel cablejat de tota l'ampliació de la instal·lació d'alarma des de la centraleta situada al camp de beisbol
fins als armaris situats a peu de torres d'enllumenat i fins la sala de megafonia del camp de sofbal. Inclou cablejat
10x0,22 mm + 2x0,75 i tub corrugat diàmetre 90 mm, tub rígid en trams interiors i registres de pas.

6 ZZ085006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut. Sirena per a muntatge exterior. potencia altaveu seleccionable (85-108 DB), bateria inclosa. bitonal, proteccio
antisabotatge. leds amb alta visibilitat 12 v.

7 ZZ40010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

P.A. Instal·lació de tot el material del capítol, connexió de detectors, inclòs antisabotatges i posada en marxa.8 ZZ085007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTULO 09
VARISSUBCAPÍTOL 90

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut.  Legalització elèctrica de tota la instal·lació del projecte incloent visats, butlletins i inspecció d'industria.1 ZZ090002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, eficacia 21A-113B, pintat, muntat
superficialment

2 EM31261K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
CONTROL QUALITATCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UT PARTIDA PER L'EXECUCIÓ DEL CONTROL DE QUALITATDE L'OBRA1 CONTROLQUALI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 11
PROTECCIONS INDIVIDUALSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

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

2 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

3 H1433115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EUR
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u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5 H1455710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6 H1461110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

7 H1462242

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

8 H1487350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant9 H1485140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

10 H1471101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

11 H145K153

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34812 H1488580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

13 H1459630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 11
PROTECCIONS COL·LECTIVESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Protector regulable per a serra circular, col·locat1 H15A7001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Senyal acústica de marxa enrera2 H15A0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions3 H15Z1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

4 H152U000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

EUR
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m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

5 H1522111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Barana de protecció en el perímetre del sostre i o bastides i borriquetes, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge
inclòs

6 H1523221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

7 H6AA2111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000

C#*D#*E#*F#2 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#3 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 320,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 11
EQUIPAMENTSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1 HQU1E170

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

2 HQU1B150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

EUR
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u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball3 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CAP100005 pa Desmuntatje de elements esportius (xarxa parapilotes, porterias,
tanca simple torsió, etc.) per mitjan mecánics, inclós càrrega
sobre camió i transport a abocador. Inclós canon d'abocador (P -
1)

1,000444,90 444,90

2 CAP10ZZ01 pa Desmuntatje de grades metàl·liques per mitjan mecánic manuals
, inclós càrrega sobre camió i transport a abocador. Inclós canon
d'abocador per al seva deposició (P - 2)

1,000711,84 711,84

3 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de < 20 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 91)

3,000174,16 522,48

4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
94)

2,0009,86 19,72

5 F21HZZ02 u Desmuntatge de pal de fusta o metàl·lic, accessoris i elements de
subjecció, de < 20 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 92)

8,000112,44 899,52

6 FR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de
tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua
en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació (P -
123)

18,000211,49 3.806,82

7 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,
i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclos
transport a abocador autoritzat i canon de deposició (P - 88)

50,0004,98 249,00

8 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó i mureti sabata inferior , a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 89)

210,0005,90 1.239,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01 7.893,28

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E211ZZ01 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent,
de 4 m d'alçària, amb estructura d'acer, inclos enderroc de
fonaments, solera , amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. inclós transport de
l'abocador i canon d'abocament a diposit autoritzat (P - 10)

243,75011,97 2.917,69

2 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm
de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 87)

126,0002,37 298,62

3 F219ZZ03 m Demolició de cuneta de formigó col·locada sobre terra amb 15,0001,33 19,95

EUR
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mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 90)

4 F21JZZ4 m2 Demolició de jardinera per a la regularització de superfícies, de
formigó o qualsevol material amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 93)

11,0005,80 63,80

5 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
103)

35,4758,07 286,28

6 E2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

35,47510,88 385,97

CAPÍTULOTOTAL 01.02 3.972,31

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 95)

642,6003,16 2.030,62

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 96)

263,2003,75 987,00

3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 125)

4.399,0001,19 5.234,81

4 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 126)

181,1253,47 628,50

5 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 11)

329,3107,15 2.354,57

6 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 124)

264,3201,09 288,11

7 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM (P - 128)

109,3655,05 552,29

8 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 102)

748,4844,80 3.592,72

9 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 127)

439,90023,12 10.170,49

10 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 106)

82,57924,33 2.009,15

11 E2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km (P - 12)

40,1101,51 60,57

12 E2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 2 km (P - 13)

40,1102,11 84,63

13 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi

1.264,7824,70 5.944,48

EUR
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170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 104)

14 F2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
101)

1.264,7826,18 7.816,35

CAPÍTULOTOTAL 01.03 41.754,29

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO DRENATGE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %
(P - 122)

100,0002,13 213,00

2 CAP300001 m Subministre i instal.lació de ML complet de canal de formigó
Polímer tipus ULMA o equivalent, per recollida d'aigües pluvials,
model SU20020R, ample exterior 250mm, ample interior 200mm
i alçària exterior 340mm. 1 Ut. de reixeta d'Ac. Galvanitzat
Nervada, model GN200UCA, amb classe de càrrega A15,
segons Norma EN-1433. Sistema de fixació canal- reixeta
mitjançant  2 cancel·les i 2 cargols per ML
 (P - 3)

140,00066,30 9.282,00

3 FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (P
- 114)

2,00046,90 93,80

4 FDB27429 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm (P -
113)

5,00030,82 154,10

5 GDD15524 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclos connexions
dels tubs (P - 139)

5,000188,70 943,50

6 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 141)

2,00092,10 184,20

7 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
200 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren (P - 108)

115,00026,02 2.992,30

8 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 138)

21,00013,81 290,01

9 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
118)

3,000102,75 308,25

10 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P -
121)

3,00057,75 173,25

11 FDDZZZ02 u Bastiment quadrat de 850x850mm i tapa de fosa dúctil Model
SOLO SC EN124 D400 de EJ GROUP o equivalent, per a pou
de registre, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter t  (P - 115)

2,000311,00 622,00

12 GDD24228 m Paret per a pou quadrat de 60x60 cm, de gruix 11,5 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4.

4,400206,30 907,72

EUR
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inclos formació de pasamurs (P - 140)

13 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 111)

60,00010,63 637,80

14 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 112)

99,00029,86 2.956,14

15 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 98)

127,5008,13 1.036,58

16 F2315501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 30% (P - 100)

180,00014,07 2.532,60

17 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 97)

46,0007,15 328,90

18 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló garbellat per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 99)

35,61028,18 1.003,49

19 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM (P - 128)

79,0205,05 399,05

20 F2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
101)

113,3766,18 700,66

21 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 104)

108,9844,70 512,22

22 FD5KJ24E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
109)

1,00095,39 95,39

23 FD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter (P - 110)

1,00080,13 80,13

24 ED351B45 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P - 51)

6,00067,05 402,30

25 ED111B81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 48)

60,00023,41 1.404,60

26 E5ZHBDP4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
antigrava, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 33)

6,00041,84 251,04

27 CONNEX1 Ut Connexió de nova xarxa de clavegueram, de qualsevol diàmetre i
material,  a pou existent de la xarxa general (P - 8)

1,000395,55 395,55

CAPÍTULOTOTAL 01.04 28.900,58

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL AIGUA POTABLE I REG01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 97)

0,8007,15 5,72

2 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 98)

49,2808,13 400,65

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló garbellat per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 99)

35,75828,18 1.007,66

4 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM (P - 128)

12,3205,05 62,22

5 F2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
101)

45,3126,18 280,03

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 104)

45,3124,70 212,97

7 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
117)

4,00051,88 207,52

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P -
120)

4,00030,89 123,56

9 FDK3ZZ01 U Pericó rectangular per a canalització de serveis de
120x60x60cm, amb parets de 14cm de gruix de maó calat de
10x14x29cm arrebossades i lliscades interiorment amb morter de
ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. amb llit
drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10cm de gruix
(P - 119)

1,000132,47 132,47

10 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P -
121)

2,00057,75 115,50

11 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 116)

308,0000,31 95,48

12 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 49)

20,00013,90 278,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 2.921,78

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL XARXA ELECTRICA, ENLLUMENAT I CONTROL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 97)

30,6007,15 218,79

2 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 98)

41,3688,13 336,32

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló garbellat per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 99)

22,25828,18 627,23

4 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM (P - 128)

16,5185,05 83,42

5 F2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
101)

68,4706,18 423,14

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 104)

68,4704,70 321,81

7 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
118)

5,000102,75 513,75

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P -
121)

5,00057,75 288,75

9 G38515G1 m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 129)

0,48073,61 35,33

10 G38B3101 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 130)

24,0001,20 28,80

11 G38D1001 m2 Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i
basaments (P - 131)

2,88018,20 52,42

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 2.929,76

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL MEGAFONIA I ALARMA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 98)

22,2968,13 181,27

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló garbellat per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 99)

12,14428,18 342,22

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM (P - 128)

8,4965,05 42,90

4 F2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -

16,5606,18 102,34

EUR
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101)

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 104)

16,5604,70 77,83

6 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
118)

1,000102,75 102,75

7 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P -
121)

1,00057,75 57,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 907,06

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO CONSTRUCCIONS06

SUBCAPÍTOL FONAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 17)

288,16010,78 3.106,36

2 E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 15)

192,49280,55 15.505,23

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)

12.915,5721,17 15.111,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 33.722,81

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO CONSTRUCCIONS06

SUBCAPÍTOL PARETS DE BLOCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4E25621 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P -
21)

482,47033,63 16.225,47

2 E4E865JE m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200
mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3, d'una cara esmaltada col·locada amb morter ciment 1:4 (P
- 22)

431,87018,31 7.907,54

3 E4Z23F11 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica,
d'acer inoxidable de 150 mm d'amplària, amb 2 rodós
longitudinals de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 5 mm de
diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 27)

779,5503,01 2.346,45

4 E8J5542A m Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb peça de
formigó polimèric de secció plana i amb trencaaigües als dos
cantells, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons
UNE-EN 998-2 (P - 38)

367,07015,65 5.744,65

5 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment (P - 23)

1.999,7481,10 2.199,72

EUR
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6 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment (P - 24)

41,711109,46 4.565,69

7 E83252DS m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a
màxim amb peces llises de morter de ciment gris, de 400x200
mm, amb ganxos i col·locades amb morter mixt de ciment blanc
1:1:7 (P - 37)

7,80054,22 422,92

8 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió
bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en
dues capes (P - 35)

262,2004,21 1.103,86

9 E4LV35HS m2 Sostre de 16+4 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 16
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, segons detall de projecte (P - 25)

8,32044,76 372,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 40.888,70

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO CONSTRUCCIONS06

SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA METÀL·LICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E441512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 18)

2.461,9401,64 4.037,58

2 E442512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 19)

367,5602,45 900,52

3 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció
de ciment i sorra (P - 29)

60,0001,56 93,60

4 E4ZW1750 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb
cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó. Tot segons detall de projecte. Inclos
pletina d'acer (P - 28)

10,00012,40 124,00

5 E4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 20)

2.948,1491,67 4.923,41

6 E54ZS77K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs,
per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat (P - 32)

32,50016,72 543,40

7 E545UA80 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior
perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3
i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat
de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 30)

130,78027,78 3.633,07

8 E54ZS14C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm
de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs,
per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 31)

42,80015,97 683,52

9 ED143A30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 50)

18,00036,82 662,76

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.03 15.601,86

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO CONSTRUCCIONS06

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material (P - 39)

126,0327,98 1.005,74

2 E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida (P - 36)

126,0321,17 147,46

3 E9Z4AB1G m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 46)

252,0645,73 1.444,33

4 E93618C1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat
des de camió (P - 40)

126,03220,58 2.593,74

5 E9GZA524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P -
41)

4,0005,62 22,48

6 E4Z11811 m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments
estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 26)

4,800140,27 673,30

7 G932101H m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del
PM (P - 135)

4,96024,64 122,21

8 E9W2ZZ01 m subministrament i col·locació de Grada prefabricada de formigó
d'una peça CN55 de Pujol o equivalent de 44x100 en L,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. Inclos
neoprens de recozament (P - 42)

60,000109,83 6.589,80

9 E9W2ZZ02 m subministrament i col·locació d'enva de 12x65 especial per
tancament inferior grades de pedra artificial, polida, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 43)

30,000105,85 3.175,50

10 E9W2ZZ03 m subministrament i col·locació de esglao simple de 120x30x22 de
formigó, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P -
44)

13,20061,59 812,99

11 E9W2ZZ04 m subministrament i col·locació llosa de grada 20 a-1mT50 per
remat superior grades de formigó , col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra (P - 45)

30,000135,03 4.050,90

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.04 20.638,45

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO CONSTRUCCIONS06

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A1ZZ01 m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat
200x50 mm i 50x50 de pas de malla i diàmetre 5 mm, amb
doblegat longitudinal, muntada sobre tub d'acer i accessoris de
fixació, col·locats cada 2,70 m sobre daus de formigó. Postes no
inclosus (P - 105)

21,6008,40 181,44

2 G6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7
i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a
punts singulars (P - 134)

277,47016,68 4.628,20

EUR
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3 G6A153W7 u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat, col·locada (P - 132)

6,000329,18 1.975,08

4 G6A16CW7 u Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat,
col·locada (P - 133)

3,000403,18 1.209,54

5 EABGM762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 47)

1,000293,22 293,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.05 8.287,48

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO CAMP DE JOC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CAP400002 m2 Suministro e instalación de césped artificial tipo FIELDTURF 360
XL 50-13 o equivalent de color verd . Hilo monofilamento bicolor
sección diamente de multinervado (10 nervios mínimo) de 15.600
Dtex (2.600 Dtex por hilo) y 360 Micras de espesor y 1.3 mm de
ancho de fibra y con una altura de 50 mm, de alta resistencia hilo
testado a 200.000 ciclos y 8189 puntadas (+/-10%). Fibra con
tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo lastrada con
arena de sílice redondeada, limpia y seca de granulometría
0.3/0.8 y caucho SBR negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente
reforzado 100% polipropileno. Peso de la fibra: 1.465 gr/m2
(+/-10%) y peso total aproximado de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluido marcaje de líneas de juego en el mismo material en
color blanco de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación
de la R.F.E., con las juntas encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 15kgm2 granulometria 0.6/2mm y relleno
de sílice 25kg/m2 de granulometría 0.5/1.2 mm.
 (P - 4)

2.562,00017,00 43.554,00

2 CAP400004 m2 Suministro e instalación de césped artificial tipo FIELDTURF 360
XL 50-13 o equivalent de color vermell. Hilo monofilamento
bicolor sección diamente de multinervado (10 nervios mínimo) de
15.600 Dtex (2.600 Dtex por hilo) y 360 Micras de espesor y 1.3
mm de ancho de fibra y con una altura de 50 mm, de alta
resistencia hilo testado a 200.000 ciclos y 8189 puntadas
(+/-10%). Fibra con tratamiento anti UVA resistente al calor y al
hielo lastrada con arena de sílice redondeada, limpia y seca de
granulometría 0.3/0.8 y caucho SBR negro de granulometría
0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente
reforzado 100% polipropileno. Peso de la fibra: 1.465 gr/m2
(+/-10%) y peso total aproximado de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluso marcaje de líneas de juego en el mismo material en color
blanco de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación de la
R.F.E.., con las juntas encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 8kgm2 granulometria 0.6/2mm y relleno
de sílice 35kg/m2 de granulometría 0.5/1.2 mm.
 (P - 5)

1.153,28019,00 21.912,32

EUR
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3 G932ZZ02 m2 Subministrament i instala·lació de capa de soport pel paviment
tipus GREENCOURTo equivalent formada per cascote ceràmic
de 25 cm de gruix, compactada amb amb rulo de 1500 Kg., amb
pendents de l'1% per a posterior aplicació de la capa dinàmica
(P - 137)

752,00013,00 9.776,00

4 G932ZZ01 m2 Subministrament i instala·lació de paviment tipus
GREENCOURTo equivalent constituit per: 
Capa dinàmica de 13 cm de terra negre (pastilla) estesa, refinat,
reglejat i compactació amb materials inerts amb alt grau de
filtració i drenatge d'aigües, essent la base del nou paviment,
esponjat al 35%.
Capa segelladora amb terra de Begues provinent de pedrera
natural, per efectuar el segellat de la pastilla, generant una capa
de protecció de 2 mm, rulat mecànic amb rulo de 500 Kg.,
escombrat superficial del grà amb raspador de goma deixant la
superfície totalment neta per a l'aplicació de capa de rodadura.
Capa de rodadura Beisbol-Court TI-1, formada per capa de
rodadura e 3 cm provinent de pedrera de color ataronjat, alta
compactació, estesa manual, reglejat i rulat mecànic amb rulo de
500Kg. acabat llastrat amb estera manual.
Capa Final terra batuda Policourt Fina , capa final de terra roja,
provinent de maó cuit, regat i compactat entre les dos capes
finals de 4 mm. Acabat llastrat amb estera manual
 (P - 136)

752,00022,00 16.544,00

5 F965A2C9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 107)

126,00023,10 2.910,60

CAPÍTULOTOTAL 01.07 94.696,92

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO EQUIPAMENT ESPORTIU08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CAP600001 u Subministre i instal.lació de joc de base de softbol, segons
normativa vigent (P - 6)

1,000950,00 950,00

2 CAP600005 m2 Subministre i intal.lació de xarxa parapilotes de fins a 7 m de
alçada subjectada a tub d'acer galvanitzat en calent de xarxa de
nylon de 100x100x2 mm. Totalment acabat (P - 7)

189,0008,16 1.542,24

3 EQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta
envernissada (P - 86)

40,00083,77 3.350,80

4 E618562K m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter M7.5 de ciment pòrtland amb filler
calcari. Clase general d'exposicio IIb (P - 34)

24,00031,43 754,32

CAPÍTULOTOTAL 01.08 6.597,36

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS09

SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT60

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGD1431E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre de
espesor estándar, de 2500 mm de longitud de 17,3 mm de
diámetro, clavada en el suelo (P - 77)

4,00024,08 96,32

EUR
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2 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 78)

1,00020,66 20,66

3 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 71)

181,0009,99 1.808,19

4 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 72)

80,00012,53 1.002,40

5 ZZ060005 ut. Connexió equipotencial de totes les mases metàl·liques
importants dins de l'àmbit del projecte (estructures, mobiliari,
canonades, etc.), mitjatçant cable de coure de diferents seccions
Connectat a la xarxa de terra existent.
Instal·lat i comprovat.
 (P - 169)

1,000189,00 189,00

6 EG41JBRQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i
bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 74)

1,000891,07 891,07

7 EG414F9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 73)

1,00041,86 41,86

8 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 60)

135,0002,09 282,15

9 EG22TH1K m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20
J, resistencia a compresión de 450 N, montado como
canalización enterrada (P - 61)

492,0002,70 1.328,40

10 EG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 62)

75,0003,85 288,75

11 EG21271J m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y
no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J,
resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente (P -
57)

18,0002,70 48,60

12 ZZ060006 ut. Quadre general de distribució sofbol (SP), format per armari
metàl·lic per interiors amb sòcol i portes amb clau, regletes per a
cablejat, bornes,presa de terra standard, elements de fixació i
suports per a aparamenta. Inclou l'aparamenta que es detalla a
l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic tetrafàsic de caixa
enmotllada 250A, 2 interruptors automatics tetrafàsics de caixa
enmotllada de 100A, 5 interruptors automàtics 16A i 3
interruptors diferencials 2/40A/30mA (P - 170)

1,0002.746,16 2.746,16

13 ZZ060009 ut. Quadre sofbol Subministrament Socors (SS), format per armari
metàl·lic per interiors amb sòcol i portes amb clau, regletes per a
cablejat, bornes,presa de terra standard, elements de fixació i
suports per a aparamenta. Inclou l'aparamenta que es detalla a
l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic bifàsic de 10A, 1
interruptor diferencials 2/40A/30mA i 1 relé 10 A. (P - 172)

1,000210,00 210,00

14 EG3125C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,

85,00046,20 3.927,00

EUR
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col·locat en tub (P - 69)

15 EG3125B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 70 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 68)

134,00036,05 4.830,70

16 EG312596 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat  (P - 67)

42,00018,51 777,42

17 EG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 66)

92,0006,20 570,40

18 EG312524 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 65)

140,0001,70 238,00

19 EG312254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 64)

170,0003,47 589,90

20 EG62D19J u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 75)

6,00011,23 67,38

21 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 76)

9,00010,79 97,11

22 ZZ060002 ut. Punt de llum -lluminaria-(simple, conmutat, creuament, directe de
quadre, polsador, panel distància...) 
Inclosos conductors i canalització a
lluminaria i a mecanisme d'accionament i part
proporcional de línia des de quadre principal.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
Coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une
23-727-90), protecció superficial fixa i
Dimensionament segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal/ tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i
Suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.
 (P - 166)

28,00047,34 1.325,52

23 ZZ060003 ut. Punt de llum enllumenat d'emergència, inclosos conductors i
canalització a lluminaria i part
proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une 
23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament segons
itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal /tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i
suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors

5,00044,58 222,90

EUR
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Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.
 (P - 167)

24 ZZ060004 ut. Alimentació a pressa de corrent simple/multiple o
dispositiu similar inclouent cables i canalització a
mecanisme i part proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07z1-k (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub pvc rigid clase m1 (une 23-727-90),
Protecció superficial fixa i dimensionament
Segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.
 (P - 168)

4,00044,93 179,72

25 ZZ060007 ut. Quadre SN Torres enllumenat format per armari metàl·lic per a
exterior, construït amb xapa d'acer zincada en calent, amb sòcol i
portes amb clau de seguretat, regletes per a cablejat,
bornes,presa de terra standard, elements de fixació i suports per
a aparamenta. Amb espai suficient per a la instal·lació de 14
equips d'alimentació dels projectors. Inclou l'aparamenta que es
detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic tetrafàsic de
caixa enmotllada 100A, 3 interruptors automatics tetrafàsics, 15
interruptors automàtics bifàsic, 3 interruptors diferencials
4/40A/30mA, 1 interruptor diferencial 2/40A/30mA i 3 contactors
tetrafàsics. Inclou bancada de formigó de 220x30x30 cm. (P -
171)

2,0003.280,00 6.560,00

26 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 116)

200,0000,31 62,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.60 28.401,61

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS09

SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT65

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZZ065001 Ut. Torre per a enllumenat de gran alçada, de 18m, de planxa d'acer
galvanitzat en calent, de forma troncopiramidal, de la marca
BACOLSA o similar. Proveïda amb plataforma per a 14+3
projectors, amb replà abatible, amb escala de protecció antipànic.
Inclou perns d'ancoratge i la plantilla. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada. (P - 173)

2,0007.912,70 15.825,40

2 ZZ065003 ut. Projector HM de 2000 W, sim, ext. MN, marca Gewiss, mod.
COLOSSEUM o similar, amb grup d'alimentació 2000W MT/MN
400V-50Hz, IP66,ref. GW84644 i GW 84621. Inclosa làmpada
Philips MHN-LA 2000 / 842 X 528. Amb part proporcional
d'accessoris i instal·lació. Equips situats en quadre exterior a la
base de la torre. (P - 174)

8,0001.037,40 8.299,20

3 ZZ065004 ut. Projector HM de 2000 W, cir, ext. MN, marca Gewiss, mod.
COLOSSEUM o similar, amb grup d'alimentació 2000W MT/MN
400V-50Hz, IP66,ref. GW84757 i GW 84621. Inclosa làmpada
Osram HQI-TS 2000W 1D/S . Amb part proporcional
d'accessoris i instal·lació. Equips situats en quadre exterior a la
base de la torre. (P - 175)

20,0001.044,05 20.881,00

4 EH61AFBB u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de 5,00084,61 423,05

EUR
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protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de
300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial (P - 79)

5 ZZ060001 ut. Lluminaria estanca LED amb difusor opal de policarbonat, de
doble aïllament, IP69, IK08, cablejat passant, 26 W, long. 1600
mm., 3.350 lumens efectius, mod. GWS3158T, marca Gewiss o
similar. Muntatge superficial, inclosos elements de suportació i
protecció mecànica al seu voltant amb reixeta Rejiband o similar.
(P - 165)

28,000128,68 3.603,04

6 ZZ065006 ut. Projector LED Smart(4)HB5+5L, marca Gewiss o similar, amb
marc tecnopolímer,138W, 12.750 lumens, IP66, amb vidre de
protecció IK08, vida estimada 80.000h., amb brida i suportació.
Instal·lat. (P - 176)

3,000540,00 1.620,00

7 ZZ065007 ut. Quadre digital comandament enllumenat fins a 34 punts i
diversos escenaris inclouent:
- Estació compacta programable mod. ECOS500, marca Sauter o
similar amb capacitat de regulació i control autònom, doble
connexió a bus BACnet. Amb 34 punts d'entrada/sortida.
Connexió de bus per a sondes EY-RU i mòduls de camp
ECOlink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 220V.  Muntatge en carril DIN.
- 4 Mòduls de camp ECOLink510 de Sauter o similar per a
comunicació amb els controladors EY-RC50*F00*. Alimentació a
24Vac, amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3
sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
- Quadre elèctric per a estacions de control, compost d'armari
metàl·lic d'Himel o similar, amb els elements necessaris:
transformador 220/24Vca, pressa de corrent, bornes, elements
de protecció, etc..  Completament cablejat a bornes.
-25 relès 12Vcc per a carril DIN.
- Pantalla tàctil color de 5,7´´, model LVIS-ME200 amb
comunicació Bacnet natiu, alimentació 24Vca amb capacitat de
comunicació fins a 500 objectes. Connexió amb xarxa ethernet o
MS/TP485. Lectura i escriptura de tos els valors, horaris,
calendari, així com els histórics dels objectes definits en les
estacions. Inclou accessori LVIS-FRAME 1 per a muntatge en
quadre elèctric.
- Programació d'enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central
segons especificacions de la D.F. Dinamització dels punts de
control del programa de gestió. Creació del programa de
alarmes pel control automàtic i optimitzat del sistema.
Comprovació dels elements de camp i testeig amb patró.
Carrega de programes en les estacions de control i numeració de
les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC
de les subestacions, inclosos esquemes de connexionat i
comprovació d'equip de camp (sondes, actuadors, senyals
digitals, etc.).
Tot instal·lat i amb posada en marxa. (P - 177)

0,0004.033,30 0,00

8 ZZ065008 ut. Quadre analógic comandament enllumenat camp 3 enceses,
format per armari metàl·lic per interior amb selector de 4
posicions (off, classe III, classe II, classe I) amb trafo 230/24Vca.
Inclou també interruptor i relé auxiliar de l'enllumenat de
seguretat. (P - 178)

1,000257,34 257,34

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.65 50.909,03

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS09

SUBCAPÍTOL REG70

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EFB1A425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de
diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad medio,
utilizando accesorios de plástico soldados térmicamente y
colocado en el fondo de la zanja (P - 55)

0,00022,82 0,00

2 EFB19425 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de
diámetro nominal, banda azul, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad
medio, incluida parte proporcional de accesorios de plástico
soldados térmicamente y colocado en el fondo de la zanja.
Inclosos accessoris de conexió amb instal·lació existent. (P - 54)

390,00017,66 6.887,40

3 EFB16455 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm de
diámetro nominal, banda azul, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado
de dificultad medio, incluida parte proporcional de accesorios de
plástico soldados térmicamente y colocado en el fondo de la
zanja (P - 53)

100,0008,66 866,00

4 ZZ070001 ut. Programador modular HUNTER PC-4E o similar, de base 4
estacions ampliable fins a 16, amb transformador extern i
muntatge interior, 3 programes amb diverses opcions. Arrencada
per programació. Entrada 230 VCA, Sortida 24VCA,
comandament a distàcia icr-roam i sistema centralitzat IMMS (P -
179)

1,000171,00 171,00

5 ZZ070002 ut. Mòdul HUNTER PCM-300 o similar, 3 estacions adaptables amb
tots els models ProC (P - 180)

1,00057,71 57,71

6 ZZ070003 ut. Mòdul HUNTER PCM-900 o similar, 9 estacions adaptables amb
tots els models ProC (P - 181)

1,000217,80 217,80

7 ZZ070004 ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G880E. Radi de 20,4 a
26,8 m. Cabal de 5,11 a 13,15 m3/h. Interval de pressions de
4,5 a 7 bar. Circle complet. Amb vàlvula elèctrica incorporada.
Rosca ACME d'1 1/2´´. Emergencia 8 cm. Alçada total: 30 cm.
Instal·lat i connectat elèctrica i hidraúlicament. (P - 182)

3,000332,15 996,45

8 ZZ070005 ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G885E. Radi de 13,1 a
27,7 m. Cabal de 1,86 a 13,06 m3/h. Interval de pressions de
3,4 a 7 bar. Circle complet i sectorial 60º-360º. Amb vàlvula
elèctrica incorporada. Rosca ACME d'1´´ 1/2. Emergencia 9,5
cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i
hidraúlicament. (P - 183)

10,000375,30 3.753,00

9 ZZ070006 ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G884E o similar. Radi
de 14,9 a 28,3 m. Cabal de 3,28 a 13,24 m3/h. Interval de
pressions de 3,4 a 7 bar. Circle complet. Amb vàlvula elèctrica
incorporada. Rosca ACME d'1´´ 1/2. Emergencia 9,5 cm. Alçada
total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i hidraúlicament. (P -
184)

1,000375,30 375,30

10 EN319724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 85)

1,00046,49 46,49

11 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 84)

3,00015,84 47,52

12 ZZ070010 ut. Armari exterior amb clau per allotjar programador i elements de
gestió del reg (P - 187)

1,000102,34 102,34

13 EG319224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 70)

1.259,0001,14 1.435,26

14 ZZ070009 ut. Connexió estanca soterrada per a cable 3x1,5 mm2 (P - 186) 14,0003,95 55,30

EUR
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15 EG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-54, encastada (P - 56)

7,0009,57 66,99

16 EG22TH1K m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20
J, resistencia a compresión de 450 N, montado como
canalización enterrada (P - 61)

53,0002,70 143,10

17 EG22TA1K m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15
J, resistencia a compresión de 450 N, montado como
canalización enterrada (P - 59)

175,0001,70 297,50

18 ZZ070011 ut. Hidrant Hunter mod. HQ5LRC 1'' amb clau (P - 188) 2,000130,68 261,36

19 ZZ070012 ut. Colze mòvil Hunter HS-100 per a clau 1´´ mascle-femella (P -
189)

2,00058,23 116,46

20 ZZ070013 ut. Colze articulat de PVC HSJ-3 d'1''1/2 de diàmetre per a
instal·lacions d'aspersors G880 (P - 190)

14,00052,20 730,80

21 ZZ070014 ut. Colze articulat de PVC HSJ-1 d'1'' de diàmetre amb rosca
especial per a hidrants (P - 191)

2,00030,49 60,98

22 ZZ070007 ut. Collaret de pressa diàmetre 63 mm a 1''1/2 (P - 185) 14,00037,28 521,92

23 ZZ070017 ut. Collaret de pressa diàmetre 32 mm a 1'' (P - 194) 4,00018,27 73,08

24 ZZ070015 ut. Vàlvules per a la selecció de la procedència de l'aigua: grup de
pressió o xarxa.  Inclou:
2 claus de pas embridades de 2´´
2 vàlvules de retenció de 2´´
accessoris de PE i peces d'unió
Amb plaques d'identificació de les canonades.
Tot instal·lat dins de pericó o armari. (P - 192)

1,000331,00 331,00

25 ZZ070016 ut. Màniga de 20 m./ 15 mm. diàmetre, amb 5 capes i resistent rajos
UV, sistema no torsió, amb carret, connectors i pistola de reg.
Instal·lada. (P - 193)

2,00038,84 77,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.70 17.692,44

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS09

SUBCAPÍTOL LAMPISTERIA71

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ13B917 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals (P - 80)

2,000136,75 273,50

2 EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada
roscada de 1/2´´ (P - 82)

2,00021,65 43,30

3 EFB14652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment (P - 52)

65,0004,83 313,95

4 EJ239131 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 81)

2,00048,95 97,90

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.71 728,65

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS09

SUBCAPÍTOL MEGAFONÍA80

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZZ080001 Ut. Difusor de 100-50-20 W rms 100v i 8 ohms per a exterior IP45.
Ref. EPAB-6WP/WS, marca EGI o similar. Inclosos elements de
sujecció a suport. (P - 195)

4,000369,60 1.478,40

2 ZZ080002 Ut. Micròfon dinàmic super-cardicoide per a paraula i instruments de
vent.  Ref. M976, marca EGI o similar. (P - 196)

1,000102,08 102,08

3 ZZ080003 Ut. Armari rack portatil de 19'' , de 6 u., transportable amb
proteccions de goma  i nanses. Ref. 07035 (P - 197)

1,000378,40 378,40

4 ZZ080004 Ut. Mesclador amb 9 entrades àudio + 2 sortides, ref. MX5539 o
similar, marca EGI. (P - 198)

1,000365,20 365,20

5 ZZ080005 Ut. Etapa de potència 2x250W,4 ohm o 1x500W a 8 ohm de 2
unitats de rack, ref. 63003, marca EGI o similar. (P - 199)

1,000435,60 435,60

6 ZZ080006 Ut. Suport de rack per altres font de so (P - 200) 1,00060,72 60,72

7 ZZ080007 Ut. Unitat de distribució de xarxa amb 8 presses multiestandard (P -
201)

1,000183,92 183,92

8 ZZ080008 Ut. Cable balancejat d'1 xlr femella a 1 xlr mascle, 6 m. negre (P -
202)

2,00014,08 28,16

9 ZZ080009 Ut. Cable bipolar trenat (2 x 1,5 mm) lliure d'halògens (P - 203) 90,0000,95 85,50

10 EG222911 m Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1
J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V,  (P - 58)

90,0001,15 103,50

11 EG2A4415 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de
40x 60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre
paraments (P - 63)

5,00013,80 69,00

12 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 116)

131,0000,31 40,61

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.80 3.331,09

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS09

SUBCAPÍTOL ALARMA85

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZZ085001 ut. Expansor 8 zones 1 sortida (P - 204) 2,00094,25 188,50

2 ZZ085002 ut. Font d'alimentació conmutada de 13,8V/2A amb caixa metàl·lica,
certificada EN50131, grau 3, amb sortides de col·l3ctor obert
protegides contra descàrregues electrostàtiques i sobretensions:
fallada de xarxa elèctrica, bateria descarregada, en mal estat o
absent. Test dinàmic de bateria cada 10 minuts. Tàmper NC de
tapa i paret. Senyalització en l'exterior de la caixa de xarxa i
bateria. Led d'estat individual. Sortida de càrrega de bateria
13,8V/3A, protegida i curtcircuitable. Alimentació 230Vca. Caixa
metàl·lica pintada en epoxy blanc. (P - 205)

1,000144,65 144,65

3 ZZ085003 ut. Bateria 12 V, 7Ah d'àcid segellat totalment recarregable , sense
manteniment. (P - 206)

1,00029,91 29,91

4 ZZ085004 ut. Contacte magnètic DC superf., metàl·lic per a muntatge en portes 7,00056,06 392,42

EUR
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i en sòl. Subministrat amb 2 m. de cable armat de 4 fils.
Contacte NT. Obertura operativa màxima 75 mm. Dimensions:
76x12x35 mm, contacte 76x12x35 mm.  Grau 2. (P - 207)

5 ZZ085005 ut. Detector moviment Tritech Blue Line Gen2 (ISC_BDL2) amb
tecnologia de detecció per infrarrojos passius (PIR) i microones
amb processament avançat de senyals. Cobertura de 12x12 m.
Alçada de muntatge de 2,3 a 2,8 m. Compensació dinàmica de
temperatura. Cobertura de paret a paret. Grau 2 amb
discriminació d'animals fins a 45 Kg. (P - 208)

1,00052,20 52,20

6 ZZ085006 ut. Partida alçada pel cablejat de tota l'ampliació de la instal·lació
d'alarma des de la centraleta situada al camp de beisbol fins als
armaris situats a peu de torres d'enllumenat i fins la sala de
megafonia del camp de sofbal. Inclou cablejat 10x0,22 mm +
2x0,75 i tub corrugat diàmetre 90 mm, tub rígid en trams interiors
i registres de pas. (P - 209)

1,000728,90 728,90

7 ZZ40010 ut. Sirena per a muntatge exterior. potencia altaveu seleccionable
(85-108 DB), bateria inclosa. bitonal, proteccio antisabotatge.
leds amb alta visibilitat 12 v. (P - 212)

1,00066,96 66,96

8 ZZ085007 P.A. Instal·lació de tot el material del capítol, connexió de detectors,
inclòs antisabotatges i posada en marxa. (P - 210)

1,000995,00 995,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.85 2.598,54

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS09

SUBCAPÍTOL VARIS90

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZZ090002 ut. Legalització elèctrica de tota la instal·lació del projecte incloent
visats, butlletins i inspecció d'industria. (P - 211)

1,0001.000,00 1.000,00

2 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, eficacia 21A-113B, pintat, muntat
superficialment (P - 83)

1,00056,71 56,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.90 1.056,71

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO CONTROL QUALITAT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CONTROLQUALI UT PARTIDA PER L'EXECUCIÓ DEL CONTROL DE QUALITATDE
L'OBRA (P - 9)

1,0004.117,00 4.117,00

CAPÍTULOTOTAL 01.10 4.117,00

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT11

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 (P -
142)

10,0006,04 60,40

2 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 (P - 143)

10,0006,17 61,70

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i

10,00014,86 148,60

EUR
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UNE-EN 458 (P - 144)

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 145)

40,0000,69 27,60

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 146)

10,0002,62 26,20

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 149)

5,0006,08 30,40

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P -
150)

10,00023,03 230,30

8 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 153)

10,0004,58 45,80

9 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 152)

10,00012,86 128,60

10 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 151)

2,00043,85 87,70

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 148)

4,00021,24 84,96

12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 154)

2,00017,58 35,16

13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 147)

2,0007,90 15,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.01 983,22

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT11

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 159) 1,000232,25 232,25

2 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 158) 5,00034,20 171,00

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 160)

100,00041,72 4.172,00

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 157)

100,0002,28 228,00

5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 155)

100,00013,16 1.316,00

6 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre i o bastides i 20,0008,96 179,20

EUR
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borriquetes, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports
a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs (P -
156)

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 161)

320,0002,76 883,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.02 7.181,65

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT11

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 163)

2,50063,75 159,38

2 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres (P - 162)

2,50060,00 150,00

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 164)

1,000123,05 123,05

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.03 432,43

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €444,90paCAP100005 Desmuntatje de elements esportius (xarxa parapilotes, porterias, tanca simple torsió, etc.) per
mitjan mecánics, inclós càrrega sobre camió i transport a abocador. Inclós canon d'abocador

P- 1

(QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €711,84paCAP10ZZ01 Desmuntatje de grades metàl·liques per mitjan mecánic manuals , inclós càrrega sobre camió i
transport a abocador. Inclós canon d'abocador per al seva deposició

P- 2

(SET-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €66,30mCAP300001 Subministre i instal.lació de ML complet de canal de formigó Polímer tipus ULMA o equivalent, per
recollida d'aigües pluvials, model SU20020R, ample exterior 250mm, ample interior 200mm i
alçària exterior 340mm. 1 Ut. de reixeta d'Ac. Galvanitzat Nervada, model GN200UCA, amb classe
de càrrega A15, segons Norma EN-1433. Sistema de fixació canal- reixeta mitjançant 2 cancel·les
i 2 cargols per ML

P- 3

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €17,00m2CAP400002 Suministro e instalación de césped artificial tipo FIELDTURF 360 XL 50-13 o equivalent de color
verd . Hilo monofilamento bicolor sección diamente de multinervado (10 nervios mínimo) de
15.600 Dtex (2.600 Dtex por hilo) y 360 Micras de espesor y 1.3 mm de ancho de fibra y con una
altura de 50 mm, de alta resistencia hilo testado a 200.000 ciclos y 8189 puntadas (+/-10%). Fibra
con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo lastrada con arena de sílice redondeada,
limpia y seca de granulometría 0.3/0.8 y caucho SBR negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente reforzado 100% polipropileno. Peso de
la fibra: 1.465 gr/m2 (+/-10%) y peso total aproximado de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluido marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho
cumpliendo la reglamentación de la R.F.E., con las juntas encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 15kgm2 granulometria 0.6/2mm y relleno de sílice 25kg/m2 de
granulometría 0.5/1.2 mm.

P- 4

(DISSET EUROS)

 €19,00m2CAP400004 Suministro e instalación de césped artificial tipo FIELDTURF 360 XL 50-13 o equivalent de color
vermell. Hilo monofilamento bicolor sección diamente de multinervado (10 nervios mínimo) de
15.600 Dtex (2.600 Dtex por hilo) y 360 Micras de espesor y 1.3 mm de ancho de fibra y con una
altura de 50 mm, de alta resistencia hilo testado a 200.000 ciclos y 8189 puntadas (+/-10%). Fibra
con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo lastrada con arena de sílice redondeada,
limpia y seca de granulometría 0.3/0.8 y caucho SBR negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente reforzado 100% polipropileno. Peso de
la fibra: 1.465 gr/m2 (+/-10%) y peso total aproximado de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluso marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho
cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.., con las juntas encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 8kgm2 granulometria 0.6/2mm y relleno de sílice 35kg/m2 de
granulometría 0.5/1.2 mm.

P- 5

(DINOU EUROS)

 €950,00uCAP600001 Subministre i instal.lació de joc de base de softbol, segons normativa vigentP- 6
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €8,16m2CAP600005 Subministre i intal.lació de xarxa parapilotes de fins a 7 m de alçada subjectada a tub d'acer
galvanitzat en calent de  xarxa de nylon de 100x100x2 mm. Totalment acabat

P- 7

(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €395,55UtCONNEX1 Connexió de nova xarxa de clavegueram, de qualsevol diàmetre i material, a pou existent de la
xarxa general

P- 8

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4.117,00UTCONTROLQUAL
I

PARTIDA PER L'EXECUCIÓ DEL CONTROL DE QUALITATDE L'OBRAP- 9

(QUATRE MIL  CENT DISSET EUROS)
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 €11,97m3E211ZZ01 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura
d'acer, inclos enderroc de fonaments, solera , amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. inclós transport de l'abocador i canon d'abocament a diposit
autoritzat

P- 10

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,15m3E222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 11

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €1,51m3E2412063 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

P- 12

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,11m3E2422063 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

P- 13

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €10,88m3E2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 14

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €80,55m3E31522H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 15

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,17kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 16

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €10,78m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 17

(DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,64kgE441512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 18

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,45kgE442512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

P- 19

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,67kgE4435125 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 20

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €33,63m2E4E25621 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 21

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €18,31mE4E865JE Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, d'una cara esmaltada col·locada amb morter ciment 1:4

P- 22

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €1,10kgE4EZ3000 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment

P- 23

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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 €109,46m3E4EZ72B4 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

P- 24

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €44,76m2E4LV35HS Sostre de 16+4 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 16 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, segons detall de projecte

P- 25

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €140,27m2E4Z11811 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

P- 26

(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €3,01mE4Z23F11 Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm
d'amplària, amb 2 rodós longitudinals de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 5 mm de
diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret

P- 27

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €12,40uE4ZW1750 Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a
fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó. Tot segons detall de projecte. Inclos pletina
d'acer

P- 28

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1,56dm3E4ZZU001 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorraP- 29
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €27,78m2E545UA80 Coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6
mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 30

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,97mE54ZS14C Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 31

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €16,72mE54ZS77K Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

P- 32

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €41,84uE5ZHBDP4 Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 33

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €31,43m2E618562K Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter M7.5 de ciment pòrtland amb filler calcari. Clase general d'exposicio
IIb

P- 34

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,21m2E7A1210N Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació
<= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

P- 35

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €1,17m2E7A24A0L Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adheridaP- 36
(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €54,22m2E83252DS Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim amb peces llises de morter
de ciment gris, de 400x200 mm, amb ganxos i col·locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7

P- 37

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €15,65mE8J5542A Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana i
amb trencaaigües als dos cantells, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

P- 38

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €7,98m2E9234B91 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

P- 39

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €20,58m2E93618C1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat des de camió

P- 40

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,62mE9GZA524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 41

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €109,83mE9W2ZZ01 subministrament i col·locació de Grada prefabricada de formigó d'una peça CN55 de Pujol o
equivalent de 44x100 en L, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. Inclos neoprens
de recozament

P- 42

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €105,85mE9W2ZZ02 subministrament i col·locació d'enva de 12x65 especial per tancament inferior grades de pedra
artificial, polida, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 43

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €61,59mE9W2ZZ03 subministrament i col·locació de esglao simple de 120x30x22 de formigó, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 44

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €135,03mE9W2ZZ04 subministrament i col·locació llosa de grada 20 a-1mT50 per remat superior grades de formigó ,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 45

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €5,73m2E9Z4AB1G Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 46

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €293,22uEABGM762 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada

P- 47

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €23,41mED111B81 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 48

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,90mED111E21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 49

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €36,82mED143A30 Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 50

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €67,05uED351B45 Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

P- 51

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €4,83mEFB14652 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

P- 52

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,66mEFB16455 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm de diámetro nominal, banda azul, de 10 bar
de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad
medio, incluida parte proporcional de accesorios de plástico soldados térmicamente y colocado en
el fondo de la zanja

P- 53

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €17,66mEFB19425 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, banda azul, de 10 bar
de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad medio,
incluida parte proporcional de accesorios de plástico soldados térmicamente y colocado en el
fondo de la zanja.  Inclosos accessoris de conexió amb instal·lació existent.

P- 54

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €22,82mEFB1A425 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad medio, utilizando
accesorios de plástico soldados térmicamente y colocado en el fondo de la zanja

P- 55

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,57uEG161321 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada

P- 56

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,70mEG21271J Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con
una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente

P- 57

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1,15mEG222911 Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V, 

P- 58

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €1,70mEG22TA1K Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 40
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J,
resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada

P- 59

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €2,09mEG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 60

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €2,70mEG22TH1K Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J,
resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada

P- 61

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €3,85mEG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 62

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,80mEG2A4415 Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment,
de color blanc, muntada sobre paraments

P- 63

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €3,47mEG312254 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 64

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,70mEG312524 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 65

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €6,20mEG312564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 66

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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 €18,51mEG312596 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat 

P- 67

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €36,05mEG3125B4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 68

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €46,20mEG3125C4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 69

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €1,14mEG319224 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 70

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €9,99mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 71
(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,53mEG380A07 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 72
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €41,86uEG414F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 73

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €891,07uEG41JBRQ Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

P- 74

(VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €11,23uEG62D19J Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 75

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €10,79uEG63D15S Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

P- 76

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €24,08uEGD1431E Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm
de longitud de 17,3 mm de diámetro, clavada en el suelo

P- 77

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €20,66uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

P- 78

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €84,61uEH61AFBB Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340
lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

P- 79

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €136,75uEJ13B917 Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

P- 80

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €48,95uEJ239131 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 81

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €21,65uEJ2Z1131 Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de
diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

P- 82

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €56,71uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, eficacia
21A-113B, pintat, muntat superficialment

P- 83

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €15,84uEN316727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 84

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €46,49uEN319724 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 85

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €83,77mEQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissadaP- 86
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,37m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 87

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €4,98mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclos
transport a abocador autoritzat i canon de deposició

P- 88

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,90mF216R443 Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó i
mureti sabata inferior , a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

P- 89

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1,33mF219ZZ03 Demolició de cuneta de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 90

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €174,16uF21H1C41 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 20 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 91

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €112,44uF21HZZ02 Desmuntatge de pal de fusta o metàl·lic, accessoris i elements de subjecció, de < 20 m d'alçària,
com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 92

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,80m2F21JZZ4 Demolició de jardinera per a la regularització de superfícies, de formigó o qualsevol material amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 93

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €9,86uF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 94

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,16m3F2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 95

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €3,75m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 96

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €7,15m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 97

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €8,13m3F2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 98

(VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €28,18m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

P- 99

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €14,07m2F2315501 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
30%

P- 100

(CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €6,18m3F2R350AA Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 101

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €4,80m3F2R450A9 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 102

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €8,07m3F2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 103

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €4,70m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 104

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €8,40mF6A1ZZ01 Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla
i diàmetre 5 mm, amb doblegat longitudinal, muntada sobre tub d'acer i accessoris de fixació,
col·locats cada 2,70 m sobre daus de formigó. Postes no inclosus

P- 105

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €24,33m3F932101F Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 106
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €23,10mF965A2C9 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 107

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €26,02mFD5A5G05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 108

(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €95,39mFD5KJ24E Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 109

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €80,13uFD5ZBCC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 110

(VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €10,63mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 111

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €29,86mFD7JL186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 112

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €30,82uFDB27429 Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a
tub de diàmetre 40 cm

P- 113

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €46,90uFDB27469 Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m
per a tub de diàmetre 40 cm

P- 114

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €311,00uFDDZZZ02 Bastiment quadrat de 850x850mm i tapa de fosa dúctil Model SOLO SC EN124 D400 de EJ
GROUP o equivalent, per a pou de registre, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter t 

P- 115

(TRES-CENTS ONZE EUROS)

 €0,31mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 116

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €51,88uFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 117

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €102,75uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 118

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €132,47UFDK3ZZ01 Pericó rectangular per a canalització de serveis de 120x60x60cm, amb parets de 14cm de gruix de
maó calat de 10x14x29cm arrebossades i lliscades interiorment amb morter de ciment 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica
de 10cm de gruix

P- 119

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €30,89uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 120

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €57,75uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 121

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,13m2FR2B1105 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

P- 122

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €211,49uFR6P6245 Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans
manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les
feines de preparació

P- 123

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,09m2G2242111 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

P- 124

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1,19m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 125
(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 10Data: 17/02/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,47m3G2262111 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 126

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €23,12m3G226K210 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

P- 127

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €5,05m3G228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

P- 128

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €73,61m3G38515G1 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 129

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,20kgG38B3101 Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 130

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €18,20m2G38D1001 Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i basamentsP- 131
(DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €329,18uG6A153W7 Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de
60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

P- 132

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €403,18uG6A16CW7 Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor
de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat, col·locada

P- 133

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €16,68mG6A19400 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 134

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €24,64m3G932101H Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PMP- 135
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,00m2G932ZZ01 Subministrament i instala·lació de paviment tipus GREENCOURTo equivalent constituit per: 
Capa dinàmica de 13 cm de terra negre (pastilla) estesa, refinat, reglejat i compactació amb
materials inerts amb alt grau de filtració i drenatge d'aigües, essent la base del nou paviment,
esponjat al 35%.
Capa segelladora amb terra de Begues provinent de pedrera natural, per efectuar el segellat de la
pastilla, generant una capa de protecció de 2 mm, rulat mecànic amb rulo de 500 Kg., escombrat
superficial del grà amb raspador de goma deixant la superfície totalment neta per a l'aplicació de
capa de rodadura.
Capa de rodadura Beisbol-Court TI-1, formada per capa de rodadura e 3 cm provinent de pedrera
de color ataronjat, alta compactació, estesa manual, reglejat i rulat mecànic amb rulo de 500Kg.
acabat llastrat amb estera manual.
Capa Final terra batuda Policourt Fina , capa final de terra roja, provinent de maó cuit, regat i
compactat entre les dos capes finals de 4 mm. Acabat llastrat amb estera manual

P- 136

(VINT-I-DOS EUROS)

 €13,00m2G932ZZ02 Subministrament i instala·lació de capa de soport pel paviment tipus GREENCOURTo equivalent
formada per cascote ceràmic de 25 cm de gruix, compactada amb amb rulo de 1500 Kg., amb
pendents de l'1% per a posterior aplicació de la capa dinàmica 

P- 137

(TRETZE EUROS)
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 €13,81mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 138

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €188,70mGDD15524 Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclos connexions dels
tubs

P- 139

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €206,30mGDD24228 Paret per a pou quadrat de 60x60 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4. inclos formació de pasamurs

P- 140

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €92,10uGDDZ5DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 141

(NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €6,04uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 142

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €6,17uH1421110 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

P- 143

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €14,86uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 144

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,69uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 145
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,62uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 146

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7,90uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 147

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €21,24uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 148

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,08uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 149

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €23,03uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 150

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €43,85uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

P- 151

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,86uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 152
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €4,58uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 153

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €17,58uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 154

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,16mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 155

(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €8,96mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre i o bastides i borriquetes, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a
puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

P- 156

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,28mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 157

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €34,20uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 158
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €232,25uH15A7001 Protector regulable per a serra circular, col·locatP- 159
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €41,72hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 160
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,76mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 161

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €60,00mesHQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

P- 162

(SEIXANTA EUROS)

 €63,75mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 163

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €123,05uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 164

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €128,68ut.ZZ060001 Lluminaria estanca LED amb difusor opal de policarbonat, de doble aïllament, IP69, IK08, cablejat
passant, 26 W, long. 1600 mm., 3.350 lumens efectius, mod. GWS3158T, marca Gewiss o similar.
Muntatge superficial, inclosos elements de suportació i protecció mecànica al seu voltant amb
reixeta Rejiband o similar.

P- 165

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €47,34ut.ZZ060002 Punt de llum -lluminaria-(simple, conmutat, creuament, directe de quadre, polsador, panel
distància...) 
Inclosos conductors i canalització a
lluminaria i a mecanisme d'accionament i part
proporcional de línia des de quadre principal.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
Coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une
23-727-90), protecció superficial fixa i
Dimensionament segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal/ tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i
Suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

P- 166

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €44,58ut.ZZ060003 Punt de llum enllumenat d'emergència, inclosos conductors i canalització a lluminaria i part
proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une 
23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal /tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

P- 167

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €44,93ut.ZZ060004 Alimentació a pressa de corrent simple/multiple o
dispositiu similar inclouent cables i canalització a
mecanisme i part proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07z1-k (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub pvc rigid clase m1 (une 23-727-90),
Protecció superficial fixa i dimensionament
Segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

P- 168

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €189,00ut.ZZ060005 Connexió equipotencial de totes les mases metàl·liques importants dins de l'àmbit del projecte
(estructures, mobiliari, canonades, etc.), mitjatçant cable de coure de diferents seccions
Connectat a la xarxa de terra existent.
Instal·lat i comprovat.

P- 169

(CENT VUITANTA-NOU EUROS)

 €2.746,16ut.ZZ060006 Quadre general de distribució sofbol (SP), format per armari metàl·lic per interiors amb sòcol i
portes amb clau, regletes per a cablejat, bornes,presa de terra standard, elements de fixació i
suports per a aparamenta. Inclou l'aparamenta que es detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor
automàtic tetrafàsic de caixa enmotllada 250A, 2 interruptors automatics tetrafàsics de caixa
enmotllada de 100A, 5 interruptors automàtics 16A i 3 interruptors diferencials 2/40A/30mA

P- 170

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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 €3.280,00ut.ZZ060007 Quadre SN Torres enllumenat format per armari metàl·lic per a exterior, construït amb xapa d'acer
zincada en calent, amb sòcol i portes amb clau de seguretat, regletes per a cablejat, bornes,presa
de terra standard, elements de fixació i suports per a aparamenta. Amb espai suficient per a la
instal·lació de 14 equips d'alimentació dels projectors. Inclou l'aparamenta que es detalla a
l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic tetrafàsic de caixa enmotllada 100A, 3 interruptors
automatics tetrafàsics, 15 interruptors automàtics bifàsic, 3 interruptors diferencials 4/40A/30mA, 1
interruptor diferencial 2/40A/30mA i 3 contactors tetrafàsics. Inclou bancada de formigó de
220x30x30 cm.

P- 171

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

 €210,00ut.ZZ060009 Quadre sofbol Subministrament Socors (SS), format per armari metàl·lic per interiors amb sòcol i
portes amb clau, regletes per a cablejat, bornes,presa de terra standard, elements de fixació i
suports per a aparamenta. Inclou l'aparamenta que es detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor
automàtic bifàsic de 10A, 1 interruptor diferencials 2/40A/30mA i 1 relé 10 A.

P- 172

(DOS-CENTS DEU EUROS)

 €7.912,70Ut.ZZ065001 Torre per a enllumenat de gran alçada, de 18m, de planxa d'acer galvanitzat en calent, de forma
troncopiramidal, de la marca BACOLSA o similar. Proveïda amb plataforma per a 14+3 projectors,
amb replà abatible, amb escala de protecció antipànic. Inclou perns d'ancoratge i la plantilla. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 173

(SET MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1.037,40ut.ZZ065003 Projector HM de 2000 W, sim, ext. MN, marca Gewiss, mod. COLOSSEUM o similar, amb grup
d'alimentació 2000W MT/MN 400V-50Hz, IP66,ref. GW84644 i GW 84621. Inclosa làmpada
Philips MHN-LA 2000 / 842 X 528. Amb part proporcional d'accessoris i instal·lació. Equips situats
en quadre exterior a la base de la torre.

P- 174

(MIL TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1.044,05ut.ZZ065004 Projector HM de 2000 W, cir, ext. MN, marca Gewiss, mod. COLOSSEUM o similar, amb grup
d'alimentació 2000W MT/MN 400V-50Hz, IP66,ref. GW84757 i GW 84621. Inclosa làmpada
Osram HQI-TS 2000W 1D/S . Amb part proporcional d'accessoris i instal·lació. Equips situats en
quadre exterior a la base de la torre.

P- 175

(MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €540,00ut.ZZ065006 Projector LED Smart(4)HB5+5L, marca Gewiss o similar, amb marc tecnopolímer,138W, 12.750
lumens, IP66, amb vidre de protecció IK08, vida estimada 80.000h., amb brida i suportació.
Instal·lat.

P- 176

(CINC-CENTS QUARANTA EUROS)

 €4.033,30ut.ZZ065007 Quadre digital comandament enllumenat fins a 34 punts i diversos escenaris inclouent:
- Estació compacta programable mod. ECOS500, marca Sauter o similar amb capacitat de
regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet. Amb 34 punts d'entrada/sortida.
Connexió de bus per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOlink. Amb funcions d'horari,
calendari i històric de dades.  Alimentació a 220V.  Muntatge en carril DIN.
- 4 Mòduls de camp ECOLink510 de Sauter o similar per a comunicació amb els controladors
EY-RC50*F00*. Alimentació a 24Vac, amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3
sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
- Quadre elèctric per a estacions de control, compost d'armari metàl·lic d'Himel o similar, amb els
elements necessaris: transformador 220/24Vca, pressa de corrent, bornes, elements de protecció,
etc..  Completament cablejat a bornes.
-25 relès 12Vcc per a carril DIN.
- Pantalla tàctil color de 5,7´´, model LVIS-ME200 amb comunicació Bacnet natiu, alimentació
24Vca amb capacitat de comunicació fins a 500 objectes. Connexió amb xarxa ethernet o
MS/TP485. Lectura i escriptura de tos els valors, horaris, calendari, així com els histórics dels
objectes definits en les estacions. Inclou accessori LVIS-FRAME 1 per a muntatge en quadre
elèctric.
- Programació d'enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central segons especificacions de la D.F.
Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació del programa de alarmes pel
control automàtic i optimitzat del sistema. Comprovació dels elements de camp i testeig amb
patró. Carrega de programes en les estacions de control i numeració de les mateixes.
Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de
connexionat i comprovació d'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.).
Tot instal·lat i amb posada en marxa.

P- 177

(QUATRE MIL TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €257,34ut.ZZ065008 Quadre analógic comandament enllumenat camp 3 enceses, format per armari metàl·lic per
interior amb selector de 4 posicions (off, classe III, classe II, classe I) amb trafo 230/24Vca. Inclou
també interruptor i relé auxiliar de l'enllumenat de seguretat.

P- 178

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €171,00ut.ZZ070001 Programador modular HUNTER PC-4E o similar, de base 4 estacions ampliable fins a 16, amb
transformador extern i muntatge interior, 3 programes amb diverses opcions. Arrencada per
programació. Entrada 230 VCA, Sortida 24VCA, comandament a distàcia icr-roam i sistema
centralitzat IMMS

P- 179

(CENT SETANTA-UN EUROS)

 €57,71ut.ZZ070002 Mòdul HUNTER PCM-300 o similar, 3 estacions adaptables amb tots els models ProCP- 180
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €217,80ut.ZZ070003 Mòdul HUNTER PCM-900 o similar, 9 estacions adaptables amb tots els models ProCP- 181
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €332,15ut.ZZ070004 Aspersor emergent de turbina HUNTER G880E. Radi de 20,4 a 26,8 m. Cabal de 5,11 a 13,15
m3/h. Interval de pressions de 4,5 a 7 bar. Circle complet. Amb vàlvula elèctrica incorporada.
Rosca ACME d'1 1/2´´. Emergencia 8 cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i
hidraúlicament.

P- 182

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €375,30ut.ZZ070005 Aspersor emergent de turbina HUNTER G885E. Radi de 13,1 a 27,7 m. Cabal de 1,86 a 13,06
m3/h. Interval de pressions de 3,4 a 7 bar. Circle complet i sectorial 60º-360º. Amb vàlvula
elèctrica incorporada. Rosca ACME d'1´´ 1/2. Emergencia 9,5 cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i
connectat elèctrica i hidraúlicament.

P- 183

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €375,30ut.ZZ070006 Aspersor emergent de turbina HUNTER G884E o similar. Radi de 14,9 a 28,3 m. Cabal de 3,28 a
13,24 m3/h. Interval de pressions de 3,4 a 7 bar. Circle complet. Amb vàlvula elèctrica
incorporada. Rosca ACME d'1´´ 1/2. Emergencia 9,5 cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat
elèctrica i hidraúlicament.

P- 184

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €37,28ut.ZZ070007 Collaret de pressa diàmetre 63 mm a 1''1/2P- 185
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €3,95ut.ZZ070009 Connexió estanca soterrada per a cable 3x1,5 mm2P- 186
(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €102,34ut.ZZ070010 Armari exterior amb clau per allotjar programador i elements de gestió del regP- 187
(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €130,68ut.ZZ070011 Hidrant Hunter mod. HQ5LRC 1'' amb clauP- 188
(CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €58,23ut.ZZ070012 Colze mòvil Hunter HS-100 per a clau 1´´ mascle-femellaP- 189
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €52,20ut.ZZ070013 Colze articulat de PVC HSJ-3 d'1''1/2 de diàmetre per a instal·lacions d'aspersors G880P- 190
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €30,49ut.ZZ070014 Colze articulat de PVC HSJ-1 d'1'' de diàmetre amb rosca especial per a hidrantsP- 191
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €331,00ut.ZZ070015 Vàlvules per a la selecció de la procedència de l'aigua: grup de pressió o xarxa.  Inclou:
2 claus de pas embridades de 2´´
2 vàlvules de retenció de 2´´
accessoris de PE i peces d'unió
Amb plaques d'identificació de les canonades.
Tot instal·lat dins de pericó o armari.

P- 192

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS)
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 €38,84ut.ZZ070016 Màniga de 20 m./ 15 mm. diàmetre, amb 5 capes i resistent rajos UV, sistema no torsió, amb
carret, connectors i pistola de reg. Instal·lada.

P- 193

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,27ut.ZZ070017 Collaret de pressa diàmetre 32 mm a 1''P- 194
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €369,60Ut.ZZ080001 Difusor de 100-50-20 W rms 100v i 8 ohms per a exterior IP45. Ref. EPAB-6WP/WS, marca EGI o
similar.  Inclosos elements de sujecció a suport.

P- 195

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €102,08Ut.ZZ080002 Micròfon dinàmic super-cardicoide per a paraula i instruments de vent. Ref. M976, marca EGI o
similar.

P- 196

(CENT DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €378,40Ut.ZZ080003 Armari rack portatil de 19'' , de 6 u., transportable amb proteccions de goma  i nanses. Ref. 07035P- 197
(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €365,20Ut.ZZ080004 Mesclador amb 9 entrades àudio + 2 sortides, ref. MX5539 o similar, marca EGI.P- 198
(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €435,60Ut.ZZ080005 Etapa de potència 2x250W,4 ohm o 1x500W a 8 ohm de 2 unitats de rack, ref. 63003, marca EGI
o similar.

P- 199

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €60,72Ut.ZZ080006 Suport de rack per altres font de soP- 200
(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €183,92Ut.ZZ080007 Unitat de distribució de xarxa amb 8 presses multiestandardP- 201
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,08Ut.ZZ080008 Cable balancejat d'1 xlr femella a 1 xlr mascle, 6 m. negreP- 202
(CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €0,95Ut.ZZ080009 Cable bipolar trenat (2 x 1,5 mm) lliure d'halògensP- 203
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €94,25ut.ZZ085001 Expansor 8 zones 1 sortidaP- 204
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €144,65ut.ZZ085002 Font d'alimentació conmutada de 13,8V/2A amb caixa metàl·lica, certificada EN50131, grau 3,
amb sortides de col·l3ctor obert protegides contra descàrregues electrostàtiques i sobretensions:
fallada de xarxa elèctrica, bateria descarregada, en mal estat o absent. Test dinàmic de bateria
cada 10 minuts. Tàmper NC de tapa i paret. Senyalització en l'exterior de la caixa de xarxa i
bateria. Led d'estat individual. Sortida de càrrega de bateria 13,8V/3A, protegida i curtcircuitable.
Alimentació 230Vca.  Caixa metàl·lica pintada en epoxy blanc.

P- 205

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €29,91ut.ZZ085003 Bateria 12 V, 7Ah d'àcid segellat totalment recarregable , sense manteniment.P- 206
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €56,06ut.ZZ085004 Contacte magnètic DC superf., metàl·lic per a muntatge en portes i en sòl. Subministrat amb 2 m.
de cable armat de 4 fils. Contacte NT. Obertura operativa màxima 75 mm. Dimensions: 76x12x35
mm, contacte 76x12x35 mm.  Grau 2.

P- 207

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €52,20ut.ZZ085005 Detector moviment Tritech Blue Line Gen2 (ISC_BDL2) amb tecnologia de detecció per infrarrojos
passius (PIR) i microones amb processament avançat de senyals. Cobertura de 12x12 m. Alçada
de muntatge de 2,3 a 2,8 m. Compensació dinàmica de temperatura. Cobertura de paret a paret.
Grau 2 amb discriminació d'animals fins a 45 Kg.

P- 208

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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 €728,90ut.ZZ085006 Partida alçada pel cablejat de tota l'ampliació de la instal·lació d'alarma des de la centraleta
situada al camp de beisbol fins als armaris situats a peu de torres d'enllumenat i fins la sala de
megafonia del camp de sofbal. Inclou cablejat 10x0,22 mm + 2x0,75 i tub corrugat diàmetre 90
mm, tub rígid en trams interiors i registres de pas.

P- 209

(SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €995,00P.A.ZZ085007 Instal·lació de tot el material del capítol, connexió de detectors, inclòs antisabotatges i posada en
marxa.

P- 210

(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

 €1.000,00ut.ZZ090002 Legalització elèctrica de tota la instal·lació del projecte incloent visats, butlletins i inspecció
d'industria.

P- 211

(MIL EUROS)

 €66,96ut.ZZ40010 Sirena per a muntatge exterior. potencia altaveu seleccionable (85-108 DB), bateria inclosa.
bitonal, proteccio antisabotatge. leds amb alta visibilitat 12 v.

P- 212

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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paCAP100005 Desmuntatje de elements esportius (xarxa parapilotes, porterias, tanca simple
torsió, etc.) per mitjan mecánics, inclós càrrega sobre camió i transport a
abocador. Inclós canon d'abocador

P- 1  €444,90

Altres conceptes 444,90 €

paCAP10ZZ01 Desmuntatje de grades metàl·liques per mitjan mecánic manuals , inclós
càrrega sobre camió i transport a abocador. Inclós canon d'abocador per al
seva deposició

P- 2  €711,84

Altres conceptes 711,84 €

mCAP300001 Subministre i instal.lació de ML complet de canal de formigó Polímer tipus
ULMA o equivalent, per recollida d'aigües pluvials, model SU20020R, ample
exterior 250mm, ample interior 200mm i alçària exterior 340mm. 1 Ut. de
reixeta d'Ac. Galvanitzat Nervada, model GN200UCA, amb classe de càrrega
A15, segons Norma EN-1433. Sistema de fixació canal- reixeta mitjançant 2
cancel·les i 2 cargols per ML

P- 3  €66,30

Sense descomposició 66,30 €

m2CAP400002 Suministro e instalación de césped artificial tipo FIELDTURF 360 XL 50-13 o
equivalent de color verd . Hilo monofilamento bicolor sección diamente de
multinervado (10 nervios mínimo) de 15.600 Dtex (2.600 Dtex por hilo) y 360
Micras de espesor y 1.3 mm de ancho de fibra y con una altura de 50 mm, de
alta resistencia hilo testado a 200.000 ciclos y 8189 puntadas (+/-10%). Fibra
con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo lastrada con arena de
sílice redondeada, limpia y seca de granulometría 0.3/0.8 y caucho SBR
negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente reforzado 100%
polipropileno. Peso de la fibra: 1.465 gr/m2 (+/-10%) y peso total aproximado
de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluido marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de
10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación de la R.F.E., con las juntas
encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 15kgm2 granulometria 0.6/2mm y relleno de sílice
25kg/m2 de granulometría 0.5/1.2 mm.

P- 4  €17,00

Sense descomposició 17,00 €

m2CAP400004 Suministro e instalación de césped artificial tipo FIELDTURF 360 XL 50-13 o
equivalent de color vermell. Hilo monofilamento bicolor sección diamente de
multinervado (10 nervios mínimo) de 15.600 Dtex (2.600 Dtex por hilo) y 360
Micras de espesor y 1.3 mm de ancho de fibra y con una altura de 50 mm, de
alta resistencia hilo testado a 200.000 ciclos y 8189 puntadas (+/-10%). Fibra
con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo lastrada con arena de
sílice redondeada, limpia y seca de granulometría 0.3/0.8 y caucho SBR
negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente reforzado 100%
polipropileno. Peso de la fibra: 1.465 gr/m2 (+/-10%) y peso total aproximado
de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluso marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de
10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.., con las juntas
encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 8kgm2 granulometria 0.6/2mm y relleno de sílice
35kg/m2 de granulometría 0.5/1.2 mm.

P- 5  €19,00

Sense descomposició 19,00 €

uCAP600001 Subministre i instal.lació de joc de base de softbol, segons normativa vigentP- 6  €950,00

Sense descomposició 950,00 €
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m2CAP600005 Subministre i intal.lació de xarxa parapilotes de fins a 7 m de alçada
subjectada a tub d'acer galvanitzat en calent de xarxa de nylon de
100x100x2 mm. Totalment acabat

P- 7  €8,16

B6A3A350 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 50 mm, amb corda
perimetral de 12 mm de diàmetre

 €3,07000

Altres conceptes 5,09 €

UtCONNEX1 Connexió de nova xarxa de clavegueram, de qualsevol diàmetre i material, a
pou existent de la xarxa general

P- 8  €395,55

B065760C Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €34,13500

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €36,45400

Altres conceptes 324,96 €

UTCONTROLQUALI PARTIDA PER L'EXECUCIÓ DEL CONTROL DE QUALITATDE L'OBRAP- 9  €4.117,00

Sense descomposició 4.117,00 €

m3E211ZZ01 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, amb estructura d'acer, inclos enderroc de fonaments, solera , amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor. inclós transport de l'abocador i canon d'abocament a diposit
autoritzat

P- 10  €11,97

Altres conceptes 11,97 €

m3E222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 11  €7,15

Altres conceptes 7,15 €

m3E2412063 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
2 km

P- 12  €1,51

Altres conceptes 1,51 €

m3E2422063 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

P- 13  €2,11

Altres conceptes 2,11 €

m3E2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 14  €10,88

B2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €10,87500

Altres conceptes 0,01 €

m3E31522H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 15  €80,55

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €72,38000

Altres conceptes 8,17 €

kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 16  €1,17

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00551

Altres conceptes 1,16 €
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m2E3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 17  €10,78

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

 €6,24750

Altres conceptes 4,53 €

kgE441512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

P- 18  €1,64

B44Z5025 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €1,07000

Altres conceptes 0,57 €

kgE442512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

P- 19  €2,45

B44Z50B6 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €1,93000

Altres conceptes 0,52 €

kgE4435125 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P- 20  €1,67

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €0,99000

Altres conceptes 0,68 €

m2E4E25621 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

P- 21  €33,63

B0E244L6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €14,78125

Altres conceptes 18,85 €

mE4E865JE Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter
de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, d'una cara esmaltada
col·locada amb morter ciment 1:4

P- 22  €18,31

B0EAA4LJ Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, amb una cara vista
esmaltada, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3

 €9,64600

Altres conceptes 8,66 €

kgE4EZ3000 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

P- 23  €1,10

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00540

Altres conceptes 1,09 €

m3E4EZ72B4 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment

P- 24  €109,46
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B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €70,41300

Altres conceptes 39,05 €

m2E4LV35HS Sostre de 16+4 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 16 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, segons detall
de projecte

P- 25  €44,76

B4LV03H3 Llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 28,0 a 45,7 kNm per m
d'amplària de moment flector últim

 €31,30000

Altres conceptes 13,46 €

m2E4Z11811 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir

P- 26  €140,27

B7Z1AE00 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix  €118,07520

Altres conceptes 22,19 €

mE4Z23F11 Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
inoxidable de 150 mm d'amplària, amb 2 rodós longitudinals de 5 mm de
diàmetre i rodó transversal de 5 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix
morter de la paret

P- 27  €3,01

B4Z23F10 Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
inoxidable de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de
diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre

 €2,54100

Altres conceptes 0,47 €

uE4ZW1750 Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.
Tot segons detall de projecte. Inclos pletina d'acer

P- 28  €12,40

B0A62M90 Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella  €5,47000

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,81340

Altres conceptes 6,12 €

dm3E4ZZU001 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i
sorra

P- 29  €1,56

B0716000 Morter expansiu  €1,35340

Altres conceptes 0,21 €

m2E545UA80 Coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de gruix, de dues planxes
d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 30  €27,78

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,75000

B0C5UA80 Placa nervada acústica de 80 mm de gruix, de dues planxes d'acer
prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm

 €22,53300

Altres conceptes 4,50 €

mE54ZS14C Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix,
40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 31  €15,97

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,90000

B0CHS14C Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix,
40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener

 €6,64020

Altres conceptes 8,43 €
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mE54ZS77K Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 70
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

P- 32  €16,72

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,90000

B0CHS77K Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 70
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

 €5,34429

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,35875

Altres conceptes 10,12 €

uE5ZHBDP4 Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 33  €41,84

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

 €1,04000

BD515DP0 Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava  €21,21000

Altres conceptes 19,59 €

m2E618562K Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter M7.5 de
ciment pòrtland amb filler calcari. Clase general d'exposicio IIb

P- 34  €31,43

B0E244L6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €13,35070

Altres conceptes 18,08 €

m2E7A1210N Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus
EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

P- 35  €4,21

B7Z22000 Emulsió bituminosa, tipus EB  €2,86000

Altres conceptes 1,35 €

m2E7A24A0L Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

P- 36  €1,17

B7711A00 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2  €0,15400

Altres conceptes 1,02 €

m2E83252DS Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim amb
peces llises de morter de ciment gris, de 400x200 mm, amb ganxos i
col·locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7

P- 37  €54,22

B0EA3417 Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara vista, blanc,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3

 €16,63192

B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €2,87500

Altres conceptes 34,71 €

mE8J5542A Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric
de secció plana i amb trencaaigües als dos cantells, de color estàndard,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 2,5 (2,5 N/mm2) de
designació (G) segons UNE-EN 998-2

P- 38  €15,65

B0111000 Aigua  €0,00063

B0710220 Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,19376

B8J55402 Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 10 a 20 cm de gruix,
de secció plana i amb trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

 €8,30500

Altres conceptes 7,15 €

m2E9234B91 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 39  €7,98

B0331300 Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm  €4,54992

Altres conceptes 3,43 €



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6Data: 17/02/17

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2E93618C1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió

P- 40  €20,58

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €13,55480

Altres conceptes 7,03 €

mE9GZA524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 41  €5,62

Altres conceptes 5,62 €

mE9W2ZZ01 subministrament i col·locació de Grada prefabricada de formigó d'una peça
CN55 de Pujol o equivalent de 44x100 en L, col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra. Inclos neoprens de recozament

P- 42  €109,83

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,28000

B9CZ2000 Beurada de color  €1,47200

Altres conceptes 108,08 €

mE9W2ZZ02 subministrament i col·locació d'enva de 12x65 especial per tancament
inferior grades de pedra artificial, polida, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

P- 43  €105,85

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,28000

B9CZ2000 Beurada de color  €1,47200

ENVA Enva tancament inferior 12x65  €64,95000

Altres conceptes 39,15 €

mE9W2ZZ03 subministrament i col·locació de esglao simple de 120x30x22 de formigó,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 44  €61,59

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,28000

B9CZ2000 Beurada de color  €1,47200

ESGLAO esglao simple 120x30x22  €36,46000

Altres conceptes 23,38 €

mE9W2ZZ04 subministrament i col·locació llosa de grada 20 a-1mT50 per remat superior
grades de formigó  , col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 45  €135,03

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,28000

B9CZ2000 Beurada de color  €1,47200

LLOSA llosa de formigó 20 A-m T50  €109,90000

Altres conceptes 23,38 €

m2E9Z4AB1G Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 46  €5,73

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02203

Altres conceptes 5,71 €

uEABGM762 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

P- 47  €293,22

BABGMA62 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

 €225,86000

BAZGC370 Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà  €57,77000

Altres conceptes 9,59 €

mED111B81 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 48  €23,41

BD13189B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €3,97500
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BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €7,18000

BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0,11000

Altres conceptes 12,15 €

mED111E21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 49  €13,90

BD13229B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €1,05000

BDW3B200 Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm  €0,69000

BDY3B200 Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm  €0,01000

Altres conceptes 12,15 €

mED143A30 Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 50  €36,82

BD145A30 Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix

 €11,45200

BD1Z5000 Brida per a tub de planxa galvanitzada  €4,59500

BDW43A30 Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de
DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

 €3,14160

BDY45A30 Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

 €0,76000

Altres conceptes 16,87 €

uED351B45 Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

P- 51  €67,05

B0111000 Aigua  €0,00105

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

 €0,21097

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,64332

B0F1DEA1 Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €4,39362

Altres conceptes 59,80 €

mEFB14652 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

P- 52  €4,83

B0A75800 Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior  €0,34800

BFB14600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,27540

BFWB1405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,77100

BFYB1405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 3,42 €

mEFB16455 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm de diámetro nominal,
banda azul, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
conectado a presión, con grado de dificultad medio, incluida parte
proporcional de accesorios de plástico soldados térmicamente y colocado en
el fondo de la zanja

P- 53  €8,66

BFB16400 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN
12201-2

 €0,46920

BFWB1605 Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro
nominal exterior, de plástico, para conectar a presión

 €1,34700
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BFYB1605 Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de
alta densidad, de 32 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a
presión

 €0,02000

Altres conceptes 6,82 €

mEFB19425 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal,
banda azul, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldado, con grado de dificultad medio, incluida parte proporcional de
accesorios de plástico soldados térmicamente y colocado en el fondo de la
zanja.  Inclosos accessoris de conexió amb instal·lació existent.

P- 54  €17,66

BFB19400 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN
12201-2

 €1,53000

BFWB1942 Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro
nominal exterior, de plástico, 10 bar de presión nominal, para soldar

 €6,52200

BFYB1942 Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de
alta densidad, de 63 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión
nominal, para soldar

 €0,23000

Altres conceptes 9,38 €

mEFB1A425 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con
grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico soldados
térmicamente y colocado en el fondo de la zanja

P- 55  €22,82

BFB1A400 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm de diámetro nominal,
de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN
12201-2

 €2,16240

BFWB1A42 Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 75 mm de diámetro
nominal exterior, de plástico, 10 bar de presión nominal, para soldar

 €9,24300

BFYB1A42 Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de
alta densidad, de 75 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión
nominal, para soldar

 €0,33000

Altres conceptes 11,08 €

uEG161321 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-54, encastada

P- 56  €9,57

BG161321 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a encastar

 €1,71000

Altres conceptes 7,86 €

mEG21271J Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a
compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión
enchufada y montado superficialmente

P- 57  €2,70

BG212710 Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a
compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

 €0,72420

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,14000

Altres conceptes 1,84 €

mEG222911 Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y
no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, 

P- 58  €1,15

BG222910 Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y
no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

 €0,38760

Altres conceptes 0,76 €

mEG22TA1K Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada

P- 59  €1,70
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BG22TA10 Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama , resistencia al impacto de 15 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

 €0,73440

Altres conceptes 0,97 €

mEG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 60  €2,09

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,12200

Altres conceptes 0,97 €

mEG22TH1K Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada

P- 61  €2,70

BG22TH10 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

 €1,55040

Altres conceptes 1,15 €

mEG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

P- 62  €3,85

BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €2,70300

Altres conceptes 1,15 €

mEG2A4415 Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm,
amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

P- 63  €13,80

BG2A4495 Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm,
amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc

 €10,13880

BGW2A200 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110
mm

 €0,38000

Altres conceptes 3,28 €

mEG312254 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 64  €3,47

BG312250 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,76460

Altres conceptes 1,71 €

mEG312524 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 65  €1,70

BG312520 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,06080

Altres conceptes 0,64 €

mEG312564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 66  €6,20
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BG312560 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €4,49820

Altres conceptes 1,70 €

mEG312596 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 

P- 67  €18,51

BG312590 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €16,28940

Altres conceptes 2,22 €

mEG3125B4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 68  €36,05

BG3125B0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €32,21160

Altres conceptes 3,84 €

mEG3125C4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 69  €46,20

BG3125C0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €42,36060

Altres conceptes 3,84 €

mEG319224 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 70  €1,14

BG319220 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €0,49980

Altres conceptes 0,64 €

mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 71  €9,99

BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2  €1,31580

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

Altres conceptes 8,52 €

mEG380A07 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 72  €12,53

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2  €1,88700

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

Altres conceptes 10,49 €

uEG414F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 73  €41,86

BG414F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €32,92000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 8,52 €
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uEG41JBRQ Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

P- 74  €891,07

BG41JBRQ Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, per a muntar superficialment

 €868,60000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 22,05 €

uEG62D19J Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 75  €11,23

BG62D19J Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà,

 €3,86000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors  €0,33000

Altres conceptes 7,04 €

uEG63D15S Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

P- 76  €10,79

BG63D15S Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt

 €3,40000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,35000

Altres conceptes 7,04 €

uEGD1431E Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre de espesor
estándar, de 2500 mm de longitud de 17,3 mm de diámetro, clavada en el
suelo

P- 77  €24,08

BGD14310 Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2500 mm de
largo, de 17,3 mm de diámetro, estándar

 €8,82000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,93000

Altres conceptes 11,33 €

uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment

P- 78  €20,66

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment

 €10,01000

Altres conceptes 10,65 €

uEH61AFBB Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt, col·locada superficial

P- 79  €84,61

BH61AFBB Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt

 €78,22000

Altres conceptes 6,39 €

uEJ13B917 Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >=
100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

P- 80  €136,75

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,64575

BJ13B91Z Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
>= 100 cm, de color blanc i preu mitjà

 €120,09000

Altres conceptes 16,01 €
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uEJ239131 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 81  €48,95

BJ239131 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de
1/2´´

 €36,06000

Altres conceptes 12,89 €

uEJ2Z1131 Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

P- 82  €21,65

BJ2Z1131 Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

 €13,05000

Altres conceptes 8,60 €

uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, eficacia 21A-113B, pintat, muntat superficialment

P- 83  €56,71

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €39,34000

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,31000

Altres conceptes 17,06 €

uEN316727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 84  €15,84

BN316720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €7,31000

Altres conceptes 8,53 €

uEN319724 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 85  €46,49

BN319720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €27,30000

Altres conceptes 19,19 €

mEQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissadaP- 86  €83,77

BQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada  €79,35000

Altres conceptes 4,42 €

m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió

P- 87  €2,37

Altres conceptes 2,37 €

mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclos transport a abocador autoritzat i canon
de deposició

P- 88  €4,98

Altres conceptes 4,98 €

mF216R443 Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de
daus de formigó i mureti sabata inferior , a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 89  €5,90

Altres conceptes 5,90 €

mF219ZZ03 Demolició de cuneta de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

P- 90  €1,33

Altres conceptes 1,33 €
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uF21H1C41 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 20 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 91  €174,16

Altres conceptes 174,16 €

uF21HZZ02 Desmuntatge de pal de fusta o metàl·lic, accessoris i elements de subjecció,
de < 20 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 92  €112,44

Altres conceptes 112,44 €

m2F21JZZ4 Demolició de jardinera per a la regularització de superfícies, de formigó o
qualsevol material amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor

P- 93  €5,80

Altres conceptes 5,80 €

uF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

P- 94  €9,86

Altres conceptes 9,86 €

m3F2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 95  €3,16

Altres conceptes 3,16 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 96  €3,75

Altres conceptes 3,75 €

m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 97  €7,15

Altres conceptes 7,15 €

m3F2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 98  €8,13

Altres conceptes 8,13 €

m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló garbellat per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a
màxim

P- 99  €28,18

B0321000 Sauló sense garbellar  €17,87100

Altres conceptes 10,31 €

m2F2315501 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a una protecció del 30%

P- 100  €14,07

B0A31000 Clau acer  €0,09380

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,15830

B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a
30 usos

 €0,05968

Altres conceptes 12,76 €

m3F2R350AA Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 101  €6,18

Altres conceptes 6,18 €
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m3F2R450A9 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

P- 102  €4,80

Altres conceptes 4,80 €

m3F2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 103  €8,07

Altres conceptes 8,07 €

m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 104  €4,70

B2RA7LP0 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

Altres conceptes 0,00 €

mF6A1ZZ01 Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i plastificat 200x50 mm i
50x50 de pas de malla i diàmetre 5 mm, amb doblegat longitudinal, muntada
sobre tub d'acer i accessoris de fixació, col·locats cada 2,70 m sobre daus
de formigó. Postes no inclosus

P- 105  €8,40

B0A216A6 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 10 mm de pas de
malla i de D 1,1 mm

 €1,69000

Altres conceptes 6,71 €

m3F932101F Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 106  €24,33

B0111000 Aigua  €0,05250

B0321000 Sauló sense garbellar  €17,87100

Altres conceptes 6,41 €

mF965A2C9 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 107  €23,10

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3,64489

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07841

B965A2C0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €5,95350

Altres conceptes 13,42 €

mFD5A5G05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de
diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 108  €26,02

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €9,30000

BD5B1J00 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre  €2,94000

Altres conceptes 13,78 €

mFD5KJ24E Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 109  €95,39

B0111000 Aigua  €0,00210

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

 €0,61281

B064300C 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

 €12,27827
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B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €8,57934

Altres conceptes 73,92 €

uFD5ZBCC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 110  €80,13

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,49360

BD5ZBCC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

 €61,52000

Altres conceptes 17,12 €

mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 111  €10,63

BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €4,66140

Altres conceptes 5,97 €

mFD7JL186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 112  €29,86

BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €17,92140

Altres conceptes 11,94 €

uFDB27429 Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm

P- 113  €30,82

B064300C 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

 €20,22050

Altres conceptes 10,60 €

uFDB27469 Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

P- 114  €46,90

B064300C 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

 €30,59140

Altres conceptes 16,31 €

uFDDZZZ02 Bastiment quadrat de 850x850mm i tapa de fosa dúctil Model SOLO SC
EN124 D400 de EJ GROUP o equivalent, per a pou de registre, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter t 

P- 115  €311,00

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,33304

SOLOCS bastiment i tapa SOLO CS EN124 de EJGROUP  €292,95000

Altres conceptes 16,72 €

mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 116  €0,31

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,11220

Altres conceptes 0,20 €
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uFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 117  €51,88

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,21521

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,09556

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €1,04728

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €1,76022

Altres conceptes 40,76 €

uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 118  €102,75

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,48510

B064300C 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

 €39,80317

B0DF8H0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos

 €1,44001

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €3,95934

Altres conceptes 57,06 €

UFDK3ZZ01 Pericó rectangular per a canalització de serveis de 120x60x60cm, amb parets
de 14cm de gruix de maó calat de 10x14x29cm arrebossades i lliscades
interiorment amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165l. amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10cm de
gruix

P- 119  €132,47

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €1,70425

B0606220 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20mm.

 €11,12720

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €11,00000

Altres conceptes 108,64 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 120  €30,89

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,17140

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €16,45000

Altres conceptes 14,27 €

uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 121  €57,75

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,25710

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

 €39,15000

Altres conceptes 18,34 €

m2FR2B1105 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

P- 122  €2,13

Altres conceptes 2,13 €
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uFR6P6245 Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre
de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60
cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou les feines de preparació

P- 123  €211,49

B0111000 Aigua  €0,04200

B0315601 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €101,30184

BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en
sacs de 0,8 m3

 €0,61468

Altres conceptes 109,53 €

m2G2242111 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

P- 124  €1,09

Altres conceptes 1,09 €

m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

P- 125  €1,19

Altres conceptes 1,19 €

m3G2262111 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 126  €3,47

B0111000 Aigua  €0,05250

Altres conceptes 3,42 €

m3G226K210 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

P- 127  €23,12

B0372000 Tot-u artificial  €20,94000

Altres conceptes 2,18 €

m3G228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 128  €5,05

Altres conceptes 5,05 €

m3G38515G1 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 129  €73,61

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €67,11600

Altres conceptes 6,49 €

kgG38B3101 Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 130  €1,20

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00648

Altres conceptes 1,19 €

m2G38D1001 Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i basamentsP- 131  €18,20

B0A31000 Clau acer  €0,13494

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,01244

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,42294

B0D81380 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos  €1,11100

B0DZ4000 Fleix  €0,04600

B0DZA000 Desencofrant  €0,13750

B0DZP300 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm  €0,24000
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Altres conceptes 15,10 €

uG6A153W7 Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent,
amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

P- 132  €329,18

B6A153W7 Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent,
amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

 €239,75000

Altres conceptes 89,43 €

uG6A16CW7 Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14
mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col·locada

P- 133  €403,18

B6A16CW7 Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14
mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat

 €302,08000

Altres conceptes 101,10 €

mG6A19400 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars

P- 134  €16,68

B0A216SG Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm

 €4,36000

B6AZ3134 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m  €3,47480

B6AZA164 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de
diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m

 €2,35706

Altres conceptes 6,49 €

m3G932101H Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PMP- 135  €24,64

B0111000 Aigua  €0,05250

B0321000 Sauló sense garbellar  €17,87100

Altres conceptes 6,72 €

m2G932ZZ01 Subministrament i instala·lació de paviment tipus GREENCOURTo
equivalent constituit per: 
Capa dinàmica de 13 cm de terra negre (pastilla) estesa, refinat, reglejat i
compactació amb materials inerts amb alt grau de filtració i drenatge
d'aigües, essent la base del nou paviment, esponjat al 35%.
Capa segelladora amb terra de Begues provinent de pedrera natural, per
efectuar el segellat de la pastilla, generant una capa de protecció de 2 mm,
rulat mecànic amb rulo de 500 Kg., escombrat superficial del grà amb
raspador de goma deixant la superfície totalment neta per a l'aplicació de
capa de rodadura.
Capa de rodadura Beisbol-Court TI-1, formada per capa de rodadura e 3 cm
provinent de pedrera de color ataronjat, alta compactació, estesa manual,
reglejat i rulat mecànic amb rulo de 500Kg. acabat llastrat amb estera
manual.
Capa Final terra batuda Policourt Fina , capa final de terra roja, provinent de
maó cuit, regat i compactat entre les dos capes finals de 4 mm. Acabat
llastrat amb estera manual

P- 136  €22,00

Altres conceptes 22,00 €

m2G932ZZ02 Subministrament i instala·lació de capa de soport pel paviment tipus
GREENCOURTo equivalent formada per cascote ceràmic de 25 cm de gruix,
compactada amb amb rulo de 1500 Kg., amb pendents de l'1% per a
posterior aplicació de la capa dinàmica 

P- 137  €13,00
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Altres conceptes 13,00 €

mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 138  €13,81

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,97290

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02376

B0A31000 Clau acer  €0,06700

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,26013

B0DZA000 Desencofrant  €0,05500

Altres conceptes 5,43 €

mGDD15524 Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, inclos connexions dels tubs

P- 139  €188,70

B0111000 Aigua  €0,00525

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

 €1,30598

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €21,77993

Altres conceptes 165,61 €

mGDD24228 Paret per a pou quadrat de 60x60 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4. inclos formació de
pasamurs

P- 140  €206,30

B0111000 Aigua  €0,00630

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

 €1,50690

B0F1DHA1 Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €17,17040

Altres conceptes 187,62 €

uGDDZ5DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 141  €92,10

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,33304

BDDZ5DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

 €74,96000

Altres conceptes 15,81 €

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 142  €6,04

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

 €6,04000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 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

P- 143  €6,17

B1421110 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

 €6,17000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 144  €14,86

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €14,86000
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Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 145  €0,69

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,69000

Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 146  €2,62

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,62000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 147  €7,90

B1459630 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

 €7,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 148  €21,24

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €21,24000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 149  €6,08

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €6,08000

Altres conceptes 0,00 €

uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

P- 150  €23,03

B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

 €23,03000

Altres conceptes 0,00 €

uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

P- 151  €43,85

B1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

 €43,85000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 152  €12,86

B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant  €12,86000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 153  €4,58

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €4,58000

Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 154  €17,58

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €17,58000

Altres conceptes 0,00 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 155  €13,16

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut  €0,42000

B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

 €1,19100

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut  €1,11540

Altres conceptes 10,43 €

mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre i o bastides i borriquetes,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs

P- 156  €8,96

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut  €0,28800

B0DZV055 Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per
a seguretat i salut

 €0,21600

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut  €1,11540

B1Z0D5A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i
salut

 €0,03712

Altres conceptes 7,30 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

P- 157  €2,28

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

 €0,61000

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

 €0,53550

Altres conceptes 1,13 €

uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 158  €34,20

B15A0003 Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut  €34,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH15A7001 Protector regulable per a serra circular, col·locatP- 159  €232,25

B15A7000 Protector regulable per a serra circular  €220,88000

Altres conceptes 11,37 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 160  €41,72

Altres conceptes 41,72 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 161  €2,76
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B1Z6211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

 €0,81000

B1Z6AF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut

 €0,03900

Altres conceptes 1,91 €

mesHQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

P- 162  €60,00

BQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

 €60,00000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 163  €63,75

BQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

 €63,75000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 164  €123,05

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

 €123,05000

Altres conceptes 0,00 €

ut.ZZ060001 Lluminaria estanca LED amb difusor opal de policarbonat, de doble aïllament,
IP69, IK08, cablejat passant, 26 W, long. 1600 mm., 3.350 lumens efectius,
mod. GWS3158T, marca Gewiss o similar. Muntatge superficial, inclosos
elements de suportació i protecció mecànica al seu voltant amb reixeta
Rejiband o similar.

P- 165  €128,68

Sense descomposició 128,68 €
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ut.ZZ060002 Punt de llum -lluminaria-(simple, conmutat, creuament, directe de quadre,
polsador, panel distància...) 
Inclosos conductors i canalització a
lluminaria i a mecanisme d'accionament i part
proporcional de línia des de quadre principal.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
Coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une
23-727-90), protecció superficial fixa i
Dimensionament segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal/ tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i
Suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

P- 166  €47,34

Sense descomposició 47,34 €

ut.ZZ060003 Punt de llum enllumenat d'emergència, inclosos conductors i canalització a
lluminaria i part
proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une 
23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal /tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

P- 167  €44,58

Sense descomposició 44,58 €

ut.ZZ060004 Alimentació a pressa de corrent simple/multiple o
dispositiu similar inclouent cables i canalització a
mecanisme i part proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07z1-k (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub pvc rigid clase m1 (une 23-727-90),
Protecció superficial fixa i dimensionament
Segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

P- 168  €44,93

Sense descomposició 44,93 €

ut.ZZ060005 Connexió equipotencial de totes les mases metàl·liques importants dins de
l'àmbit del projecte (estructures, mobiliari, canonades, etc.), mitjatçant cable
de coure de diferents seccions
Connectat a la xarxa de terra existent.
Instal·lat i comprovat.

P- 169  €189,00

Sense descomposició 189,00 €

ut.ZZ060006 Quadre general de distribució sofbol (SP), format per armari metàl·lic per
interiors amb sòcol i portes amb clau, regletes per a cablejat, bornes,presa de
terra standard, elements de fixació i suports per a aparamenta. Inclou
l'aparamenta que es detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic
tetrafàsic de caixa enmotllada 250A, 2 interruptors automatics tetrafàsics de
caixa enmotllada de 100A, 5 interruptors automàtics 16A i 3 interruptors
diferencials 2/40A/30mA

P- 170  €2.746,16
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BG1AU050 Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9
mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm

 €519,86000

BG415F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €114,72000

BG41D5RM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, per a muntar superficialment

 €877,74000

BG41JBRQ Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, per a muntar superficialment

 €868,60000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics  €45,00000

EG42G27D Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1,
d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

 €94,34127

Altres conceptes 225,90 €

ut.ZZ060007 Quadre SN Torres enllumenat format per armari metàl·lic per a exterior,
construït amb xapa d'acer zincada en calent, amb sòcol i portes amb clau de
seguretat, regletes per a cablejat, bornes,presa de terra standard, elements
de fixació i suports per a aparamenta. Amb espai suficient per a la
instal·lació de 14 equips d'alimentació dels projectors. Inclou l'aparamenta
que es detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic tetrafàsic de caixa
enmotllada 100A, 3 interruptors automatics tetrafàsics, 15 interruptors
automàtics bifàsic, 3 interruptors diferencials 4/40A/30mA, 1 interruptor
diferencial 2/40A/30mA i 3 contactors tetrafàsics. Inclou bancada de formigó
de 220x30x30 cm.

P- 171  €3.280,00

Sense descomposició 3.280,00 €

ut.ZZ060009 Quadre sofbol Subministrament Socors (SS), format per armari metàl·lic per
interiors amb sòcol i portes amb clau, regletes per a cablejat, bornes,presa de
terra standard, elements de fixació i suports per a aparamenta. Inclou
l'aparamenta que es detalla a l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic
bifàsic de 10A, 1 interruptor diferencials 2/40A/30mA i 1 relé 10 A.

P- 172  €210,00

Sense descomposició 210,00 €

Ut.ZZ065001 Torre per a enllumenat de gran alçada, de 18m, de planxa d'acer galvanitzat
en calent, de forma troncopiramidal, de la marca BACOLSA o similar.
Proveïda amb plataforma per a 14+3 projectors, amb replà abatible, amb
escala de protecció antipànic. Inclou perns d'ancoratge i la plantilla. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

P- 173  €7.912,70

Altres conceptes 7.912,70 €

ut.ZZ065003 Projector HM de 2000 W, sim, ext. MN, marca Gewiss, mod. COLOSSEUM o
similar, amb grup d'alimentació 2000W MT/MN 400V-50Hz, IP66,ref.
GW84644 i GW 84621. Inclosa làmpada Philips MHN-LA 2000 / 842 X 528.
Amb part proporcional d'accessoris i instal·lació. Equips situats en quadre
exterior a la base de la torre.

P- 174  €1.037,40

Sense descomposició 1.037,40 €

ut.ZZ065004 Projector HM de 2000 W, cir, ext. MN, marca Gewiss, mod. COLOSSEUM o
similar, amb grup d'alimentació 2000W MT/MN 400V-50Hz, IP66,ref.
GW84757 i GW 84621. Inclosa làmpada Osram HQI-TS 2000W 1D/S . Amb
part proporcional d'accessoris i instal·lació. Equips situats en quadre exterior
a la base de la torre.

P- 175  €1.044,05
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Sense descomposició 1.044,05 €

ut.ZZ065006 Projector LED Smart(4)HB5+5L, marca Gewiss o similar, amb marc
tecnopolímer,138W, 12.750 lumens, IP66, amb vidre de protecció IK08, vida
estimada 80.000h., amb brida i suportació. Instal·lat.

P- 176  €540,00

Sense descomposició 540,00 €

ut.ZZ065007 Quadre digital comandament enllumenat fins a 34 punts i diversos escenaris
inclouent:
- Estació compacta programable mod. ECOS500, marca Sauter o similar amb
capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet. Amb
34 punts d'entrada/sortida. Connexió de bus per a sondes EY-RU i mòduls
de camp ECOlink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 220V.  Muntatge en carril DIN.
- 4 Mòduls de camp ECOLink510 de Sauter o similar per a comunicació amb
els controladors EY-RC50*F00*. Alimentació a 24Vac, amb 3 sortides relé
(lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2
entrades Ni/Pt1000.
- Quadre elèctric per a estacions de control, compost d'armari metàl·lic
d'Himel o similar, amb els elements necessaris: transformador 220/24Vca,
pressa de corrent, bornes, elements de protecció, etc.. Completament
cablejat a bornes.
-25 relès 12Vcc per a carril DIN.
- Pantalla tàctil color de 5,7´´, model LVIS-ME200 amb comunicació Bacnet
natiu, alimentació 24Vca amb capacitat de comunicació fins a 500 objectes.
Connexió amb xarxa ethernet o MS/TP485. Lectura i escriptura de tos els
valors, horaris, calendari, així com els histórics dels objectes definits en les
estacions. Inclou accessori LVIS-FRAME 1 per a muntatge en quadre
elèctric.
- Programació d'enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central segons
especificacions de la D.F. Dinamització dels punts de control del programa
de gestió. Creació del programa de alarmes pel control automàtic i optimitzat
del sistema. Comprovació dels elements de camp i testeig amb patró.
Carrega de programes en les estacions de control i numeració de les
mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les
subestacions, inclosos esquemes de connexionat i comprovació d'equip de
camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.).
Tot instal·lat i amb posada en marxa.

P- 177  €4.033,30

Altres conceptes 4.033,30 €

ut.ZZ065008 Quadre analógic comandament enllumenat camp 3 enceses, format per
armari metàl·lic per interior amb selector de 4 posicions (off, classe III, classe
II, classe I) amb trafo 230/24Vca. Inclou també interruptor i relé auxiliar de
l'enllumenat de seguretat.

P- 178  €257,34

Sense descomposició 257,34 €

ut.ZZ070001 Programador modular HUNTER PC-4E o similar, de base 4 estacions
ampliable fins a 16, amb transformador extern i muntatge interior, 3
programes amb diverses opcions. Arrencada per programació. Entrada 230
VCA, Sortida 24VCA, comandament a distàcia icr-roam i sistema centralitzat
IMMS

P- 179  €171,00

Sense descomposició 171,00 €

ut.ZZ070002 Mòdul HUNTER PCM-300 o similar, 3 estacions adaptables amb tots els
models ProC

P- 180  €57,71

Sense descomposició 57,71 €

ut.ZZ070003 Mòdul HUNTER PCM-900 o similar, 9 estacions adaptables amb tots els
models ProC

P- 181  €217,80

Sense descomposició 217,80 €
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ut.ZZ070004 Aspersor emergent de turbina HUNTER G880E. Radi de 20,4 a 26,8 m.
Cabal de 5,11 a 13,15 m3/h. Interval de pressions de 4,5 a 7 bar. Circle
complet. Amb vàlvula elèctrica incorporada. Rosca ACME d'1 1/2´´.
Emergencia 8 cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i
hidraúlicament.

P- 182  €332,15

Sense descomposició 332,15 €

ut.ZZ070005 Aspersor emergent de turbina HUNTER G885E. Radi de 13,1 a 27,7 m.
Cabal de 1,86 a 13,06 m3/h. Interval de pressions de 3,4 a 7 bar. Circle
complet i sectorial 60º-360º. Amb vàlvula elèctrica incorporada. Rosca ACME
d'1´´ 1/2. Emergencia 9,5 cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat
elèctrica i hidraúlicament.

P- 183  €375,30

Sense descomposició 375,30 €

ut.ZZ070006 Aspersor emergent de turbina HUNTER G884E o similar. Radi de 14,9 a
28,3 m. Cabal de 3,28 a 13,24 m3/h. Interval de pressions de 3,4 a 7 bar.
Circle complet. Amb vàlvula elèctrica incorporada. Rosca ACME d'1´´ 1/2.
Emergencia 9,5 cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i
hidraúlicament.

P- 184  €375,30

Sense descomposició 375,30 €

ut.ZZ070007 Collaret de pressa diàmetre 63 mm a 1''1/2P- 185  €37,28

Sense descomposició 37,28 €

ut.ZZ070009 Connexió estanca soterrada per a cable 3x1,5 mm2P- 186  €3,95

Sense descomposició 3,95 €

ut.ZZ070010 Armari exterior amb clau per allotjar programador i elements de gestió del regP- 187  €102,34

Sense descomposició 102,34 €

ut.ZZ070011 Hidrant Hunter mod. HQ5LRC 1'' amb clauP- 188  €130,68

Sense descomposició 130,68 €

ut.ZZ070012 Colze mòvil Hunter HS-100 per a clau 1´´ mascle-femellaP- 189  €58,23

Sense descomposició 58,23 €

ut.ZZ070013 Colze articulat de PVC HSJ-3 d'1''1/2 de diàmetre per a instal·lacions
d'aspersors G880

P- 190  €52,20

Sense descomposició 52,20 €

ut.ZZ070014 Colze articulat de PVC HSJ-1 d'1'' de diàmetre amb rosca especial per a
hidrants

P- 191  €30,49

Sense descomposició 30,49 €

ut.ZZ070015 Vàlvules per a la selecció de la procedència de l'aigua: grup de pressió o
xarxa.  Inclou:
2 claus de pas embridades de 2´´
2 vàlvules de retenció de 2´´
accessoris de PE i peces d'unió
Amb plaques d'identificació de les canonades.
Tot instal·lat dins de pericó o armari.

P- 192  €331,00

Sense descomposició 331,00 €

ut.ZZ070016 Màniga de 20 m./ 15 mm. diàmetre, amb 5 capes i resistent rajos UV, sistema
no torsió, amb carret, connectors i pistola de reg. Instal·lada.

P- 193  €38,84

Sense descomposició 38,84 €

ut.ZZ070017 Collaret de pressa diàmetre 32 mm a 1''P- 194  €18,27
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Sense descomposició 18,27 €

Ut.ZZ080001 Difusor de 100-50-20 W rms 100v i 8 ohms per a exterior IP45. Ref.
EPAB-6WP/WS, marca EGI o similar. Inclosos elements de sujecció a
suport.

P- 195  €369,60

Sense descomposició 369,60 €

Ut.ZZ080002 Micròfon dinàmic super-cardicoide per a paraula i instruments de vent. Ref.
M976, marca EGI o similar.

P- 196  €102,08

Sense descomposició 102,08 €

Ut.ZZ080003 Armari rack portatil de 19'' , de 6 u., transportable amb proteccions de goma i
nanses. Ref. 07035

P- 197  €378,40

Sense descomposició 378,40 €

Ut.ZZ080004 Mesclador amb 9 entrades àudio + 2 sortides, ref. MX5539 o similar, marca
EGI.

P- 198  €365,20

Sense descomposició 365,20 €

Ut.ZZ080005 Etapa de potència 2x250W,4 ohm o 1x500W a 8 ohm de 2 unitats de rack,
ref. 63003, marca EGI o similar.

P- 199  €435,60

Sense descomposició 435,60 €

Ut.ZZ080006 Suport de rack per altres font de soP- 200  €60,72

Sense descomposició 60,72 €

Ut.ZZ080007 Unitat de distribució de xarxa amb 8 presses multiestandardP- 201  €183,92

Sense descomposició 183,92 €

Ut.ZZ080008 Cable balancejat d'1 xlr femella a 1 xlr mascle, 6 m. negreP- 202  €14,08

Sense descomposició 14,08 €

Ut.ZZ080009 Cable bipolar trenat (2 x 1,5 mm) lliure d'halògensP- 203  €0,95

Sense descomposició 0,95 €

ut.ZZ085001 Expansor 8 zones 1 sortidaP- 204  €94,25

Sense descomposició 94,25 €

ut.ZZ085002 Font d'alimentació conmutada de 13,8V/2A amb caixa metàl·lica, certificada
EN50131, grau 3, amb sortides de col·l3ctor obert protegides contra
descàrregues electrostàtiques i sobretensions: fallada de xarxa elèctrica,
bateria descarregada, en mal estat o absent. Test dinàmic de bateria cada
10 minuts. Tàmper NC de tapa i paret. Senyalització en l'exterior de la caixa
de xarxa i bateria. Led d'estat individual. Sortida de càrrega de bateria
13,8V/3A, protegida i curtcircuitable. Alimentació 230Vca. Caixa metàl·lica
pintada en epoxy blanc.

P- 205  €144,65

Sense descomposició 144,65 €

ut.ZZ085003 Bateria 12 V, 7Ah d'àcid segellat totalment recarregable , sense
manteniment.

P- 206  €29,91

Sense descomposició 29,91 €

ut.ZZ085004 Contacte magnètic DC superf., metàl·lic per a muntatge en portes i en sòl.
Subministrat amb 2 m. de cable armat de 4 fils. Contacte NT. Obertura
operativa màxima 75 mm. Dimensions: 76x12x35 mm, contacte 76x12x35
mm.  Grau 2.

P- 207  €56,06

Sense descomposició 56,06 €
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ut.ZZ085005 Detector moviment Tritech Blue Line Gen2 (ISC_BDL2) amb tecnologia de
detecció per infrarrojos passius (PIR) i microones amb processament avançat
de senyals. Cobertura de 12x12 m. Alçada de muntatge de 2,3 a 2,8 m.
Compensació dinàmica de temperatura. Cobertura de paret a paret. Grau 2
amb discriminació d'animals fins a 45 Kg.

P- 208  €52,20

Sense descomposició 52,20 €

ut.ZZ085006 Partida alçada pel cablejat de tota l'ampliació de la instal·lació d'alarma des
de la centraleta situada al camp de beisbol fins als armaris situats a peu de
torres d'enllumenat i fins la sala de megafonia del camp de sofbal. Inclou
cablejat 10x0,22 mm + 2x0,75 i tub corrugat diàmetre 90 mm, tub rígid en
trams interiors i registres de pas.

P- 209  €728,90

Sense descomposició 728,90 €

P.A.ZZ085007 Instal·lació de tot el material del capítol, connexió de detectors, inclòs
antisabotatges i posada en marxa.

P- 210  €995,00

Sense descomposició 995,00 €

ut.ZZ090002 Legalització elèctrica de tota la instal·lació del projecte incloent visats,
butlletins i inspecció d'industria.

P- 211  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

ut.ZZ40010 Sirena per a muntatge exterior. potencia altaveu seleccionable (85-108 DB),
bateria inclosa. bitonal, proteccio antisabotatge. leds amb alta visibilitat 12 v.

P- 212  €66,96

Sense descomposició 66,96 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,87h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,51h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,88h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,02h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,02h Oficial 1a pintorA012D000

 €23,39h Oficial 1a manyàA012F000

 €22,59h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,26h Oficial 1a lampistaA012J000

 €22,59h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,87h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,24h Oficial 2a jardinerA012P200

 €34,31h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €21,31h Ajudant paletaA0132000

 €19,99h Ajudant encofradorA0133000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,07h Ajudant soldadorA0135000

 €20,44h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,44h Ajudant pintorA013D000

 €19,39h Ajudant electricistaA013H000

 €19,96h Ajudant lampistaA013J000

 €19,42h Ajudant muntadorA013M000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €18,29h ManobreA0140000

 €18,92h Manobre especialistaA0150000

 €22,51h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €18,80h Manobre per a seguretat i salutA01H4000

 €6.850,00Ut. Torre per a enllumenat de 20m. amb replà abatible,
per a 7 projectors, Bacolsa, amb p.p. accessoris.

AZ065001
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,82h Compressor amb un martell pneumàticC1101100

 €15,60h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €105,85h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb cisalla per a enderroc d'acer

C11024A9

 €64,27h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €74,52h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €71,76h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €83,24h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €57,36h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €51,09h Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 tC131B2A0

 €54,10h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €62,89h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €11,58h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,30h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €8,18h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €31,64h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €37,71h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €48,25h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €40,53h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,94h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €52,50h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00
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 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €1,68h Formigonera de 165 lC1705600

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €8,92h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €4,62h Regle vibratoriC2005000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €6,99h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €1.500,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada d'un equip de perforació en sec per a murs de
pedra

CZ151000
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 €1,05m3 AiguaB0111000

 €18,02t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,64t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,35t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €18,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €65,61t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

B0315601

 €15,54m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €16,99t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300

 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €20,05t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €20,69t Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmB0332A00

 €28,91t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mmB0351000

 €17,45m3 Tot-u artificialB0372000

 €86,25m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

B03E1440

 €86,25m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i
densitat 350 kg/m3, en sacs

B03E1540

 €106,62t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0511401

 €100,46t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,32kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR1B0551120

 €0,14kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €39,74M3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20mm.

B0606220

 €59,86m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C
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 €61,33m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €59,77m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €68,27m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760C

 €67,06m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €65,80m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €65,80m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €81,88m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

B065E85C

 €59,50m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

B06NLA1C

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €40,81t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €33,14t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €28,92t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710220

 €37,34t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €0,67kg Morter expansiuB0716000

 €1,30kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €2,18kg Additiu en dispersió aquosa de resines sintètiques,
substitueix a l'aigua de pastat en els adhesius one flex
n, fr-one n, super-one n o rapimax n en els casos que
se necessiti un aportació extra de flexibilitat, ref.
B52502001 de la serie Adhesius cimentosos de
BUTECH

B081C010INGX
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 €3,84kg Resina sintètica en dispersió aquosa per a millorar les
prestacions mecàniques en general i la treballabilitat
dels morters base ciment, ref. B51503002 de la serie
Adhesius cimentosos de BUTECH

B081C010INGY

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,69m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 10 mm de pas de malla i de D 1,1 mm

B0A216A6

 €2,18m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0A216SG

 €1,34kg Clau acerB0A31000

 €0,15u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,75u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62E90

 €5,47u Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A62M90

 €0,29u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorB0A75800

 €0,58kg Acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B28000

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,85m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C2

 €3,65m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C7

 €21,46m2 Placa nervada acústica de 80 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la
inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta
densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de
0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2, de
5 greques amb una separació de 250 mm

B0C5UA80

 €16,56m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària
entre 55 i 70 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 59 i 95 cm4 i una massa superficial entre 10 i 12
kg/m2, acabat llis de color especial, segons la norma
UNE-EN 14782

B0CH89G0

 €6,20m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs, per a carener

B0CHS14C

 €4,99m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

B0CHS77K

 €6,83m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons

B0CHS87K
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 €8,81m2 Planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer
galvanitzat i prelacat de color standard, de 0,6 mm. de
gruix , una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9
i 6,5 Kg/m2

B0CHU030

 €19,10m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color
standard amb nervis cada 24 a 28 cm, amb perforació
d'un 60%, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i
13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

B0CHU336

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €222,60m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €7,19m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

B0D61170

 €9,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,24m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €7,42m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €1,01m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosB0D81380

 €1,04u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €1,43u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €0,23m FleixB0DZ4000

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €0,24u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

B0DZP300

 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

B0DZSM0K

 €0,43u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

B0DZU010

 €0,18u Element de suport de barana per a fixar a puntal
metàl·lic, per a 20 usos, per a seguretat i salut

B0DZV055

 €0,41u Bloc massís de morter de ciment, llis, de 400x50x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E21456

 €1,10u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €1,59u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3

B0E245L1
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 €1,28u Peça L de morter de ciment, de 200x400x200 mm, de
cara vista, de color gris, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

B0EA27L6

 €1,33u Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de
cara vista, blanc, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3

B0EA3417

 €2,30u Peça U de morter de ciment, de 200x200x200 mm,
amb una cara vista esmaltada, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3

B0EAA2LJ

 €3,71u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
amb una cara vista esmaltada, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3

B0EAA4LJ

 €0,22u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,14u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DEA1

 €0,13u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DHA1

 €0,15u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F74240

 €0,19u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €6,04u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €6,17u 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

B1421110

 €14,86u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €2,62u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €7,90u 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

B1459630

 €21,24u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

B145K153
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 €23,67u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor
radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407
i UNE-EN 420

B145PK05

 €6,08u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110

 €21,52u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

B1462241

 €23,03u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

B1462242

 €43,85u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A,
de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

B1471101

 €12,86u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

B1485140

 €4,58u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

B1487350

 €17,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €1,49u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €1,22u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

B1526EL6

 €0,51m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

B152U000

 €34,20u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i
salut

B15A0003

 €220,88u Protector regulable per a serra circularB15A7000

 €59,55m3 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, per a
seguretat i salut

B1Z0300C

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

B1Z0D230
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 €5,07m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400

 €9,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos, per a seguretat i salut

B1Z0D5A0

 €0,81m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6211A

 €0,13u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A

 €7,50t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA61H0

 €7,50t 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 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0

 €4,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €0,83kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z5011

 €1,07kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z5025

 €0,99kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €1,93kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z50B6

 €0,94kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44ZB051

 €1,15kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052
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 €31,30m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 28,0 a 45,7 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

B4LV03H3

 €2,42m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre

B4Z23F10

 €51,18m Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de
250 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 25x25
mm

B5ZH78Z0

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €239,75u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm
de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat

B6A153W7

 €302,08u Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas
i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

B6A16CW7

 €50,09m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col·locats cada 2,8 m

B6A1LQA4

 €3,07m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de
50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de diàmetre

B6A3A350

 €3,10m2 Xarxa de fil de niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla
de 50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de
diàmetre

B6A3U005

 €4,86u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 1,25 m

B6AZ3131

 €10,22u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

B6AZ3134

 €35,18u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

B6AZA164

 €8,40m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

B71190R0

 €0,14m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2B7711A00

 €0,78m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

B7B11170
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 €0,87m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7B111A0

 €1,00m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 90 a 100 g/m2

B7B13790

 €3,91m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 30 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 0,85 m2K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

B7C26300

 €2,62m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de
gruix amb paper kraft

B7C91B10

 €14,35dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €115,76m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruixB7Z1AE00

 €1,30kg Emulsió bituminosa, tipus EBB7Z22000

 €0,23u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsB83Z1100

 €10,02kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €3,38kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €7,55m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de
10 a 20 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

B8J55402

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €9,59kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €4,02m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96514C0

 €5,67m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

B965A2C0

 €0,92kg Beurada de colorB9CZ2000

 €63,20t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H12210

 €65,40t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant M-10 amb granulat granític i betum sense
modificar

B9H1N120

 €64,32m Grada de pedra artificial, d'una peça en L, polida, de
80x45 cm

B9W2U001

 €189,05u Porta de perfils d'acer laminat amb lamel·les
horitzontals fixes, una fulla batent perfils L 50+5 mm i
bastiment de perfils laminats d'acer amb pany de cop i
clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm

BABG1111
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 €225,86u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat

BABGMA62

 €57,77u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

BAZGC370

 €3,18m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13189B

 €0,84m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13229B

 €8,18m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix

BD145A30

 €9,19u Brida per a tub de planxa galvanitzadaBD1Z5000

 €7,84u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

BD3111B6

 €21,21u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa antigrava

BD515DP0

 €37,58u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana

BD515MX0

 €42,09u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana metàl·lica

BD515MX1

 €2,80m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre

BD5B1J00

 €61,52u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

BD5ZBCC0

 €3,23m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JC180

 €4,57m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JE180

 €10,55m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ180
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 €17,57m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL180

 €26,57m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JN180

 €74,96u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZ5DD0

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €16,45u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €39,15u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €68,95u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €0,69u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmBDW3B200

 €7,18u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800

 €9,52u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

BDW43A30

 €0,01u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmBDY3B200

 €0,11u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €0,76u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6
mm de gruix

BDY45A30

 €0,27m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB14600

 €0,46m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

BFB16400

 €1,50m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

BFB19400

 €2,12m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

BFB1A400

 €3,36m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C400
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 €5,01m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E400

 €2,57u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1405

 €4,49u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 32 mm de diámetro nominal exterior, de plástico,
para conectar a presión

BFWB1605

 €21,74u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 63 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, 10
bar de presión nominal, para soldar

BFWB1942

 €30,81u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 75 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, 10
bar de presión nominal, para soldar

BFWB1A42

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1405

 €0,02u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 32 mm de
diámetro nominal exterior, para conectar a presión

BFYB1605

 €0,23u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 63 mm de
diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión
nominal, para soldar

BFYB1942

 €0,33u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 75 mm de
diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión
nominal, para soldar

BFYB1A42

 €0,36u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

BFYB1C42

 €0,57u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

BFYB1E42

 €1,71u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a encastar

BG161321

 €569,52u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i
protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250
mòduls mes

BG1AU005

 €519,86u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a
quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x1050x175 mm

BG1AU050
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 €335,87u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa
fixa

BG1B0A50

 €0,71m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

BG212710

 €1,43m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG212910

 €0,38m Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V

BG222910

 €0,72m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa,
lisa la interior y corrugada la exterior, de 40 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama
, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

BG22TA10

 €1,10m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €1,52m 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

BG22TH10

 €2,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €2,65m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TL10

 €3,43m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

BG23R910

 €9,94m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc

BG2A4495

 €2,77m Conductor de coure de designació RV-K, unipolar de
secció 1x35 mm2

BG311900

 €5,27m Conductor de coure de designació RV-K, unipolar de
secció 1x70 mm2

BG311B00
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 €1,73m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312250

 €1,04m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312520

 €4,41m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312560

 €15,97m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312590

 €31,58m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG3125B0

 €41,53m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG3125C0

 €2,14m Conductor de coure de designació RV-K, bipolar de
secció 2x10 mm2

BG312600

 €0,75m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x1,5 mm2

BG314200

 €1,08m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x2,5 mm2

BG314300

 €2,31m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x6 mm2

BG314500

 €3,65m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x10 mm2

BG314600

 €7,95m Conductor de coure de designació RV-K, pentapolar
de secció 5x16 mm2

BG315700

 €12,92m Conductor de coure de designació RV-K, pentapolar
de secció 5x25 mm2

BG315800

 €0,49m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319220

 €8,53m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 3x25 mm2 +16 mm2

BG31B870

 €8,53m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 3x35 mm2 +16 mm2

BG31B970

 €2,30m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2

BG31Q200
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 €3,60m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en
feix, amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE),
amb conductor neutre fiador, de secció 4x16 mm2

BG31V700

 €1,58m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i comandament, de 7G1,5 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd

BG31Y7G3

 €1,29m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

BG380900

 €1,85m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2BG380A00

 €32,92u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG414F9B

 €28,68u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415F9B

 €292,58u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

BG41D5RM

 €413,24u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41G7QP

 €868,60u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

BG41JBRQ

 €82,00u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de
retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, d'1,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG42G27D

 €3,86u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

BG62D19J
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 €3,40u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

BG63D15S

 €11,03u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220

 €8,82u Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de
cobre, de 2500 mm de largo, de 17,3 mm de diámetro,
estándar

BGD14310

 €9,48u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

BGD14410

 €10,01u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGDZ1102

 €4,50u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsBGW1A000

 €4,50u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

BGW1B000

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGW21000

 €0,23u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

BGW2A200

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

BGW31000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €3,93u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €78,22u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W,
flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt

BH61AFBB
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 €120,09u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu mitjà

BJ13B91Z

 €36,06u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

BJ239131

 €13,05u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de
3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

BJ2Z1131

 €123,50u Programador XC, 6 estacions, transformador intern,
caixa de muntatge mural exterior, dimensions 22x17,
8x9, 5 cm, temps de marxa per estació de 0 a 4 hores.
4 arrencades cicle diaris, demora entre estacions, ajust
estacional de 0 a 150%, entrada de transformador 230
VCA, sortida 24 VCA, ref. XC-601-E de la sèrie
Programadors elèctrics de HUNTER

BJSA4260HB9Z

 €313,50u Electrovàlvula ICV, diàmetre 1 1/2´´, rosca femella, de
niló reforçat amb fibra de vidre, amb alimentació del
solenoide de 24 VCA, configuració en línia, cabal de
34,10 a 68,10 m3/h, per pressions de 1,38 a 10,34
bars, possibilitat d'arrencades manual mitjançant el
solenoide, ref. ICV-301G-B de la sèrie Electrovàlvules
de HUNTER

BJSB2510HB9H

 €11,07u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 3´´

BJSWE500

 €39,34u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €27,20u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €1.502,95u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic,
muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi
d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I

BM91UDCA

 €298,54u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent

BM9AU001

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €25,40u Part proporcional d'elements especials per a
parallamps

BMY91000

 €7,31u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

BN316720

 €27,30u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de PN i preu alt

BN319720

 €166,72u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 70 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

BN32A320
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 €79,35m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

BQ11U010

 €60,00mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres

BQU1B150

 €63,75mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell

BQU1E170

 €123,05u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €55,88m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR341150

 €64,95ml Enva tancament inferior 12x65ENVA

 €36,46m esglao simple 120x30x22ESGLAO

 €109,90m llosa de formigó 20 A-m T50LLOSA

 €292,95ut bastiment i tapa SOLO CS EN124 de EJGROUPSOLOCS

 €130,00tn terra batuda de beguesTERRABEGUES

 €850,00Tn terra batuda policourt gruesaTERRANEGRE
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 €74,96m3 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
165 l

D060M021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,81200/R 18,920001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,81200 20,81200
Maquinària:

1,00800/R 1,680000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materials:

0,189001,050000,180B0111000 =xAiguam3

11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

15,06900100,460000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 52,93650 52,93650

0,208121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,96462

74,96462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,99m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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
165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,81200/R 18,920001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,81200 20,81200
Maquinària:

1,00800/R 1,680000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materials:

0,189001,050000,180B0111000 =xAiguam3

11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

20,09200100,460000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,95950 57,95950
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0,208121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,98762

79,98762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,50m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,81200/R 18,920001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,81200 20,81200
Maquinària:

1,00800/R 1,680000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materials:

0,189001,050000,180B0111000 =xAiguam3

11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

22,60350100,460000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,47100 60,47100

0,208121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,49912

82,49912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,15m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,92000/R 18,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,92000 18,92000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

31,5405019,350001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

25,11500100,460000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t
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Subtotal... 56,86550 56,86550

0,189201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,15070

77,15070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,08m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,92000/R 18,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,92000 18,92000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

29,4120019,350001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

38,17480100,460000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 67,79680 67,79680

0,189201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,08200

88,08200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,37m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,92000/R 18,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,92000 18,92000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

26,6696018,020001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

45,20700100,460000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 72,08660 72,08660
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0,189201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,37180

92,37180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,19m3 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,86600/R 18,920001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,86600 19,86600
Maquinària:

1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

29,6055019,350001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

20,09200100,460000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 85,90750 85,90750

0,198661,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,19016

107,19016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,47m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,86600/R 18,920001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,86600 19,86600
Maquinària:

1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

26,7030019,350001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

38,17480100,460000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t
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17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 82,18780 82,18780

0,198661,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,47046

103,47046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,13m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070B6C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,59600/R 18,920001,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,59600 24,59600
Maquinària:

1,51200/R 1,680000,900C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,51200 1,51200
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

27,0300018,020001,500B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

40,04000160,160000,250B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

22,500000,09000250,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 89,78000 89,78000

0,245961,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,13396

116,13396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,31m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,92000/R 18,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,92000 18,92000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

26,6696018,020001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

47,97900106,620000,450B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t
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1,170001,300000,900B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 76,02860 76,02860

0,189201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,31380

96,31380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,06m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant ref. B52502001 de
la serie Adhesius cimentosos de BUTECH i 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718821INGX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,92000/R 18,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,92000 18,92000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

27,3904018,020001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

40,51560106,620000,380B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

1,656802,180000,760B081C010INGX =xAdditiu en dispersió aquosa de resines sintètiques,
substitueix a l'aigua de pastat en els adhesius one flex
n, fr-one n, super-one n o rapimax n en els casos que
se necessiti un aportació extra de flexibilitat, ref.
B52502001 de la serie Adhesius cimentosos de
BUTECH

kg

Subtotal... 69,77280 69,77280

0,189201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,05800

90,05800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,32m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant ref. B51503002 de
la serie Adhesius cimentosos de BUTECH i 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718821INGY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,92000/R 18,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,92000 18,92000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3

27,3904018,020001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

40,51560106,620000,380B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

2,918403,840000,760B081C010INGY =xResina sintètica en dispersió aquosa per a millorar les
prestacions mecàniques en general i la treballabilitat
dels morters base ciment, ref. B51503002 de la serie
Adhesius cimentosos de BUTECH

kg

Subtotal... 71,03440 71,03440

0,189201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,31960

91,31960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,73m3 Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D07660B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,92000/R 18,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,92000 18,92000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,126001,050000,120B0111000 =xAiguam3

86,2500086,250001,000B03E1440 =xArgila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

m3

15,06900100,460000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 101,44500 101,44500

0,189201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,73020

121,73020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400SD, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B28100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:

0,011021,080000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,609000,580001,050B0B28000 =xAcer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,62002 0,62002

0,002171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,83949

0,83949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:

0,011021,080000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,630000,600001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,64102 0,64102

0,002171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86049

0,86049COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,68m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis
de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment
gris per a revestir, col·locació amb morter 1:0,5:4, amb
traves i brancals massissats amb formigó de 225
kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col·locat manualment i armat amb acer B500S en
barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

14E239E5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

33,0104833,010481,000E4E2961L =xParet estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

m2

1,154521,099541,050E4EZ3000 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

kg

2,51346125,673160,020E4EZQ024 =xFormigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment

m3

Subtotal... 36,67846 36,67846

COST DIRECTE 36,67846

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,67846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,47m2 Coberta no transitable, amb barrera de
vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació
de pendents amb argila expandida abocada en sec,
capa de protecció de morter de ciment, capa de
protecció per a membranes, de morter, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana
d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV+FP de
50 g/m2 i 130 g/m2, capa separadora amb geotèxtil i
acabat de terrat amb capa de protecció de formigó
lleuger d'argila expandida

15127M05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,973347,973341,000E51136M0 =xAcabat de terrat amb capa de protecció de formigó
lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600
kg/m3, de 5 cm de gruix

m2

12,9534912,953491,000E5Z15Y20 =xFormació de pendents amb argila expandida, de
densitat 350 kg/m3 abocada en sec i part proporcional
de mestres en pendent, de 10 cm de gruix mitjà

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,8457216,845721,000E71387RK =xMembrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster
de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb
geotèxtil

m2

1,166161,166161,000E7A24A0L =xBarrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

m2

2,306542,306541,000E7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

m2

7,228167,228161,000E7Z26D31 =xCapa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat
remolinat

m2

Subtotal... 48,47341 48,47341

COST DIRECTE 48,47341

0,00%GASTOS INDIRECTOS

48,47341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,19m2 Coberta no transitable, formació de pendents amb
formigó de 150, aïllament amb planxes de poliestirè
expandit de gruix 30 mm, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina
de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130
g/m2, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat
amb capa de protecció de palet de riera

15128R0H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5,159295,159291,000E5113351 =xAcabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

m2

12,8126412,812641,000E5Z15A2B =xFormació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

m2

16,8457216,845721,000E71387RK =xMembrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster
de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb
geotèxtil

m2

2,306542,306541,000E7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

m2

6,064356,064351,000E7C26301 =xAïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
100 kPa de tensió a la compressió, de 30 mm de gruix,
de 0,85 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides

m2

Subtotal... 43,18854 43,18854
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 43,18854

0,00%GASTOS INDIRECTOS

43,18854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.779,84u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic,
muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi
d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I,
muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m
cable, comptador de llamps, protecció amb tub de pvc i
protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, pica
de connexió a terra i punt de comprovació de terres,
segons CTE-DB SU 8

1M91UDCA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

73,206003,6603020,000EG21291H =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

m

11,580605,790302,000EG23R915 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

m

288,075009,6025030,000EG380A02 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

m

24,7441824,744181,000EGD1441E =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

u

20,6624320,662431,000EGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

u

2.050,114202.050,114201,000EM91UDCA =xParallamps amb dispositiu d'encebament electrònic,
muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi
d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I,
muntat sobre sòcol

u

311,45808311,458081,000EM9AU001 =xComptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps

u

Subtotal... 2.779,84049 2.779,84049

COST DIRECTE 2.779,84049

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.779,84049COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €405,26u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació,
col·locada en parets existents, amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats
d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats
d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta
amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat amb
esmalt sintètic, no inclou formació de forat, llinda i
pintat parament

4A1U1111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

75,8548018,963704,000K81121E2 =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

m2

70,7950017,698754,000K89ABBJ0 =xPintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

m2

195,04369195,043691,000KABG1111 =xPorta de perfils d'acer laminat amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, perfils laminats
d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats
d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, col·locada

u

63,5673263,567321,000KAY2A17E =xCol·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2,5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

u

Subtotal... 405,26081 405,26081

COST DIRECTE 405,26081

0,00%GASTOS INDIRECTOS

405,26081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.200,00pa Partida alçada a justificar en concepte d'escomesa
d'electricitat des de quadre general fins a quadre de
caseta de bombes. No inclou ampliació de pontencia ni
gestions amb FECSA. Estimació de escomesa 20m.

CAP000014 Rend.: 1,000

 €1.200,00pa Partida alçada a justificar en concepte de serveis
afectats i desviament de conduccións eléctriques per
interferencies amb el diposit de reg soterrat. Inclou tall
de conduccions actuals i enllaç amb torpedos de nou
conductor.

CAP000015 Rend.: 1,000

 €500,00u Treballs topográfics de encaix de camp, definició de
rasant i replanteig a obra

CAP100002 Rend.: 1,000

 €1.750,00pa Desmuntatge de barana existent i transport fins a lloc
d'acopi

CAP100006 Rend.: 1,000

 €21,12m2 Subministre i instal.lació de gespa artificial
FIELDTURF-POLIGRAS tipus OPTIMUM 60-12.
Segons caracteristiques de fitxa técnica adjunta.

CAP400001 Rend.: 1,000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,79m2 Reinstal.lació de gespa existent a nova ubicació,
formació de juntes i rebliment de sorra i cautxú
existent.

CAP400003 Rend.: 1,000

 €550,00ud Formació de pilar per a canó de reg a 2m d'alçada.
Format per tub d'acer Ø90 des de electrovávuvula,
encofrat i formigonat de pilar de Ø250 armat
longitudinalment amb ferro Ø8mm i protecció
d'espuma.

CAP400005 Rend.: 1,000

 €7.342,80u Subministre i col·locació de diposit soterrat per a reg
de 20.000l. Inclou formació de solera de formigó,
diposit de poliester reforçat amb fibra de vidre, reblert
de sorra fins al recobriment del diposit, llosa de formigó
armat de 20 cm, pericó de 60x60 registrable amb tapa
de fosa ductil B-125. Incloú aspiració a bombes i
sistema de nivell amb sondes electróniques. Totalment
acabat.

CAP400006 Rend.: 1,000

 €2.875,80u Formació de caseta de bombes de part de bloc de 20
cm, amb formigó armat. Porta de accés de xapa
galvanitzada amb doble ventilació de 1,9x0,85.
Coberta amb vigueta i bovedilla, impermeabilitzat amb
tela asfáltica i rebler amb graves de riu rodona. Inclou
enllumenat interior i enllumenat d'emergencia.Totalmet
acabat.

CAP400007 Rend.: 1,000

 €1.200,00u Projecte de legalització instal·lació de bombeig i
quadres eléctrics de bombeig. Inclou boletins,
inspecció de ECA o similar i tota la documentació
pertinent.

CAP400008 Rend.: 1,000

 €958,24u Subministre i instal·lació de columna de regThreone
2.0. contruïda en acer galvanitzat amb electroválvula
de fosa incorporada, de 2 m d'alçada. Inclós pp de
cimentació i ancoratge

CAP400010 Rend.: 1,000

 €125,58u Suministre i instal·lació de protector Columna Threone
2.0. d'escuma folrada amb PVC

CAP400011 Rend.: 1,000

 €948,59u Subministre i instal.lació de canon de reg tipus Twin
101-plus o similar, muntat sobre sabata de formigó de
0,5x0,5x0,5m, inclós colector de sortida amb canonada
de inox Ø63mm i brida amb rosca.

CAP500001 Rend.: 1,000

 €4.925,15u Subministre i intal.lació de grup de presió tipus casi ep
1 x xv-f 45-4 400v de 20 CV, o similar I acumulador
de150L per a perdues de carrega tipus HIDOBOX
IBAIONDO VERTICAL AMR.B-90 150/10, quadre
eléctric incorporat . Totalment acabat i en
funcionament.

CAP500002 Rend.: 1,000

 €95,00u Formació de pedestal de maó llicat, per a col·locació
de armari d'enceses

CAP500010 Rend.: 1,000

 €475,00u Reubicació torres 12mCAP500011 Rend.: 1,000

 €1.978,25u Subministre i instal·lació de columna de 12m d'alçada
amb creueta i suport per a 2 projectors de 500W

CAP500012 Rend.: 1,000
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 €489,52u Subministre i instal·lació de projector d'exterior de
500W . Inclós lámpara 500W. Totalment instal·lat i
orientat segon estudi luminic.

CAP500013 Rend.: 1,000

 €389,66u Subministre i instal·lació de projector antipanic de
1500W tipus Quarz Yode o similar, inclós lluminera.
Totalment instal·lat i orientat segon estudi luminic.

CAP500014 Rend.: 1,000

 €900,00u Projecte de legalització instal·lació de enllumenat i
quadres eléctrics de bombeig. Inclou boletins,
inspecció de ECA o similar i tota la documentació
pertinent.

CAP500015 Rend.: 1,000

 €1.400,00pa Escomesa a quadre general a un maxim de 20m,
inclós rasa, cablejat i protecció i comandament. NO
INCLOU ampliació de potencia contractada ni gestions
amb FECSA.

CAP500016 Rend.: 1,000

 €1.771,14u Subministre i intal.lació de joc de porteries de F-7
abatibles, inclós ancoratge sobre vorera amb tacs
quimics

CAP600002 Rend.: 1,000

 €102,68u Subministre i intal.lació de joc de banderins, inclós
formació de sabates de formigó HM-20/p/IIa de 30x30
cm.

CAP600003 Rend.: 1,000

 €1.400,00u Subminitre i instal.lació de banquete de futbol de 10
places amb estructura d'acer galvanitzat i coberta amb
policarbonat. Totalment acabat.

CAP600004 Rend.: 1,000

 €975,14u Subministre i intal.lació de joc de porteries de F-7
inclós muntatge i formación de sabates de formigó
HM-20/p/IIa de 60x60 cm.

CAP600006 Rend.: 1,000

 €34,70ml Subministre i installació de barara perimetral amb tub
d'acer galvanitzat de Ø50mm i 1,05 m de alçada, amb
muntants cada 2 m empotrats al paviment.

CAP700001 Rend.: 1,000

 €875,00u Enllumenat magatzem. Format per 2 punt de llum tipus
fluorescent e interruptors, instal·lació vista protegida
amb tubs de PVC, Enllumenat d'emergencia segons
norma. Totalment acabat.

CAP800001 Rend.: 1,000

 €11,97m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus
especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

E2111495 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87480/R 21,870000,040A0121000 =xOficial 1ah

3,02720/R 18,920000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,90200 3,90200
Maquinària:

0,62400/R 15,600000,040C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

4,23400/R 105,850000,040C11024A9 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb cisalla per a enderroc d'acer

h

2,87040/R 71,760000,040C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

0,27960/R 6,990000,040C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
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Subtotal... 8,00800 8,00800

0,058531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,96853

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,96853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,27m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

E31522B3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,04760/R 18,290000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,04760 8,04760
Materials:

75,0970068,270001,100B065760C =xFormigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,09700 75,09700

0,120711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,26531

0,00%GASTOS INDIRECTOS

83,26531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15kg Armadura de rases i pous AP400 SD d'acer en barres
corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2

E31B2000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13812/R 23,020000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16352/R 20,440000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30164 0,30164
Materials:

0,005511,080000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,839490,839491,000D0B28100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400SD, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,84500 0,84500

0,004521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15116

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,15116COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,70kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

E4425025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34320/R 22,880000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,30105/R 20,070000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,64425 0,64425
Maquinària:

0,04680/R 3,120000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04680 0,04680
Materials:

0,990000,990001,000B44Z502A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,99000 0,99000

0,016112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,69716

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,69716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,91kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils conformats
en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

E44B2153 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63252/R 22,590000,028A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,31072/R 19,420000,016A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,94324 0,94324
Materials:

0,940000,940001,000B44ZB051 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,023582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,90682

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,90682COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,17kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

E44B5112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80080/R 22,880000,035A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,40140/R 20,070000,020A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,20220 1,20220
Maquinària:

0,10920/R 3,120000,035C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,10920 0,10920
Materials:

0,830000,830001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,83000 0,83000

0,030062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,17146

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,17146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,40m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist, a 3 m d'alçària, com a màxim

E4D3U100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,01200/R 22,510001,200A0123000 =xOficial 1a encofradorh

23,98800/R 19,990001,200A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 51,00000 51,00000
Materials:

0,201001,340000,150B0A31000 =xClau acerkg

0,468000,390001,200B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,278409,280000,030B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,364001,240001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

8,162007,420001,100B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,220002,750000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,430000,430001,000B0DZU010 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

u

Subtotal... 11,12340 11,12340
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1,275002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,39840

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,39840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,01m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

E4E2961L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,12880/R 23,020000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

4,02380/R 18,290000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,15260 14,15260
Materials:

16,695001,5900010,500B0E245L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3

u

1,73830103,470460,0168D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 18,43330 18,43330

0,424583,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,01048

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,01048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,54m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant ref. B51503002 de la serie Adhesius
cimentosos de BUTECH i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

E4E25624INGY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,97040/R 23,020000,520A0122000 =xOficial 1a paletah

4,75540/R 18,290000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,72580 16,72580
Materials:

14,781251,1000013,4375B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u
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1,5341791,319600,0168D0718821INGY =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant ref. B51503002 de
la serie Adhesius cimentosos de BUTECH i 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,31542 16,31542

0,501773,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,54299

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,54299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,52m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment massís, R-6, de
400x200x50 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant ref. B52502001 de la serie Adhesius
cimentosos de BUTECH i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

E4E2V624INGX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,32200/R 23,020001,100A0122000 =xOficial 1a paletah

10,05950/R 18,290000,550A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,38150 35,38150
Materials:

17,674080,4100043,1075B0E21456 =xBloc massís de morter de ciment, llis, de 400x50x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

3,4041990,058000,0378D0718821INGX =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant ref. B52502001 de
la serie Adhesius cimentosos de BUTECH i 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 21,07827 21,07827

1,061453,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,52122

0,00%GASTOS INDIRECTOS

57,52122COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,31m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, d'una cara esmaltada
col·locada amb morter ciment 1:3

E4E865JF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52480/R 23,020000,240A0122000 =xOficial 1a paletah

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,26830 8,26830
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Materials:

9,646003,710002,600B0EAA4LJ =xPeça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
amb una cara vista esmaltada, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3

u

0,1939892,371800,0021D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,83998 9,83998

0,206712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,31499

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,31499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,34m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, d'una cara esmaltada
col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

E4E865JL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52480/R 23,020000,240A0122000 =xOficial 1a paletah

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,26830 8,26830
Materials:

9,646003,710002,600B0EAA4LJ =xPeça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
amb una cara vista esmaltada, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3

u

0,21729103,470460,0021D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 9,86329 9,86329

0,206712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,33830

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,33830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,18m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
200x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, d'una cara esmaltada
col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

E4E86HJL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90600/R 23,020000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,64950 9,64950
Materials:
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11,960002,300005,200B0EAA2LJ =xPeça U de morter de ciment, de 200x200x200 mm,
amb una cara vista esmaltada, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3

u

0,33111103,470460,0032D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 12,29111 12,29111

0,241242,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,18185

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,18185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,67m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment

E4EZQ024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

29,26400/R 18,290001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,47200 38,47200
Materials:

86,6240882,499121,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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
165 l

m3

Subtotal... 86,62408 86,62408

0,577081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,67316

0,00%GASTOS INDIRECTOS

125,67316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,16m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

E5113351 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69060/R 23,020000,030A0122000 =xOficial 1a paletah

1,82900/R 18,290000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,51960 2,51960
Materials:

2,6019028,910000,090B0351000 =xPalet de riera de diàmetre 16 a 32 mmt

Subtotal... 2,60190 2,60190
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0,037791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,15929

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,15929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,97m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de formigó
lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600
kg/m3, de 5 cm de gruix

E51136M0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03590/R 23,020000,045A0122000 =xOficial 1a paletah

0,82305/R 18,290000,045A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,85895 1,85895
Materials:

6,08651121,730200,050D07660B1 =xFormigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 6,08651 6,08651

0,027881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,97334

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,97334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,15m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 200
i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm, d'1 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 59 i 95 cm4 i una massa
superficial entre 10 i 12 kg/m2, acabat llis de color
especial, col·locat amb fixacions mecàniques

E5454G36 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,14360/R 23,020000,180A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,67920/R 20,440000,180A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,82280 7,82280
Materials:

0,825000,150005,500B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

17,3880016,560001,050B0CH89G0 =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària
entre 55 i 70 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 59 i 95 cm4 i una massa superficial entre 10 i 12
kg/m2, acabat llis de color especial, segons la norma
UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 18,21300 18,21300

0,117341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,15314

0,00%GASTOS INDIRECTOS



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

26,15314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,16m2 Coberta sandwich in situ amb dues planxes grecades
(la inferior perforada), amb nervis cada 24/28 cm,
d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard, de 0,6
mm. de gruix, una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes
entre 5,9 i 6,5 kg/m2 de pendent inferior al 30%, perfils
omega d'acer galvanitzat de 60 mm d'alçada, com a
separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de
20/25 kg/m3 i 80 mm de gruix, muntada amb fixacions
mecàniques

E545U336 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,04400/R 20,440000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 11,25200 11,25200
Materials:

2,250000,1500015,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

9,250508,810001,050B0CHU030 =xPlanxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer
galvanitzat i prelacat de color standard, de 0,6 mm. de
gruix , una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9
i 6,5 Kg/m2

m2

20,0550019,100001,050B0CHU336 =xPlanxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color
standard amb nervis cada 24 a 28 cm, amb perforació
d'un 60%, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i
13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

m2

3,450001,150003,000B44ZB052 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

2,620002,620001,000B7C91B10 =xFeltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de
gruix amb paper kraft

m2

Subtotal... 37,62550 37,62550

0,281302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,15880

0,00%GASTOS INDIRECTOS

49,15880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,31m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

E54ZS87K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,55500/R 20,440000,125A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,31000 8,31000
Materials:

1,200000,150008,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

7,314936,830001,071B0CHS87K =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons

m
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0,3587514,350000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 8,87368 8,87368

0,124651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,30833

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,30833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,81m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

E5Z15A2B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,87750/R 23,020000,125A0122000 =xOficial 1a paletah

2,28625/R 18,290000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,16375 5,16375
Materials:

7,5714374,964620,101D060M021 =xFormigó 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
165 l

m3

Subtotal... 7,57143 7,57143

0,077461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,81264

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,81264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,95m2 Formació de pendents amb argila expandida, de
densitat 350 kg/m3 abocada en sec i part proporcional
de mestres en pendent, de 10 cm de gruix mitjà

E5Z15Y20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07180/R 23,020000,090A0122000 =xOficial 1a paletah

1,64610/R 18,290000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,71790 3,71790
Materials:

8,6250086,250000,100B03E1540 =xArgila expandida de granulometria 8 a 16 mm i
densitat 350 kg/m3, en sacs

m3

0,436910,190002,2995B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

0,11791107,190160,0011D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 9,17982 9,17982
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0,055771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,95349

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,95349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,74m2 Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada,
formada per acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2,
format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat,
muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament a
un sostre pla, amb 7 kg d'acer per m2 de sostre pla

E5Z50H0E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51800/R 22,590000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,88400/R 19,420000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,40200 8,40200
Materials:

2,250000,1500015,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

0,750000,750001,000B0A62E90 =xTac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femellau

8,130501,150007,070B44ZB052 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

Subtotal... 11,13050 11,13050

0,210052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,74255

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,74255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,71u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb morter de ciment 1:6

E5ZH5MXD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,26500/R 23,020000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

6,85875/R 18,290000,375A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,12375 24,12375
Materials:

42,0900042,090001,000BD515MX1 =xBonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana metàl·lica

u

1,1341277,150700,0147D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 43,22412 43,22412

0,361861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,70973

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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67,70973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,24m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 250 mm
d'amplària i bastiment amb perfil L de 25x25
mm,ancorada al formigó

E5ZH78ZJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

3,65800/R 18,290000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,86600 12,86600
Materials:

51,1800051,180001,000B5ZH78Z0 =xReixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de
250 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 25x25
mm

m

Subtotal... 51,18000 51,18000

0,192991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,23899

0,00%GASTOS INDIRECTOS

64,23899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,20u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa
plana, col·locada amb morter de ciment 1:6

E5ZHBMXD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,26500/R 23,020000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

6,85875/R 18,290000,375A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,12375 24,12375
Materials:

37,5800037,580001,000BD515MX0 =xBonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana

u

1,1341277,150700,0147D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 38,71412 38,71412

0,361861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,19973

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,19973COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,85m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster
de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb
geotèxtil

E71387RK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,04400/R 20,440000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,64800 6,64800
Materials:

9,240008,400001,100B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

m2

0,858000,780001,100B7B11170 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

m2

Subtotal... 10,09800 10,09800

0,099721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,84572

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,84572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

E7B111A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92080/R 23,020000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,40880/R 20,440000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,32960 1,32960
Materials:

0,957000,870001,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,95700 0,95700

0,019941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,30654

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,30654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,06m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
100 kPa de tensió a la compressió, de 30 mm de gruix,
de 0,85 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell llis, col·locades no adherides

E7C26301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38120/R 23,020000,060A0122000 =xOficial 1a paletah
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0,54870/R 18,290000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,92990 1,92990
Materials:

4,105503,910001,050B7C26300 =xPlanxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 30 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 0,85 m2K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

m2

Subtotal... 4,10550 4,10550

0,028951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,06435

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,06435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,23m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat
remolinat

E7Z26D31 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53220/R 23,020000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

2,19480/R 18,290000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,72700 4,72700
Materials:

2,4302577,150700,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,43025 2,43025

0,070911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,22816

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,22816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,95m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària,
com a màxim amb peces llises de morter de ciment
gris, en forma de L de 200x400x200 mm, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4

E832C1WL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,81200/R 23,020000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,48700/R 18,290000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,29900 19,29900
Materials:

16,006661,2800012,5052B0EA27L6 =xPeça L de morter de ciment, de 200x400x200 mm, de
cara vista, de color gris, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

u
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2,06941103,470460,020D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 18,07607 18,07607

0,578973,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,95404

0,00%GASTOS INDIRECTOS

37,95404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,54m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

E898J2A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30200/R 23,020000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,20440/R 20,440000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,50640 2,50640
Materials:

1,344563,380000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,99481 1,99481

0,037601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,53881

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,53881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,45m2 Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix i
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

E923U002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73160/R 18,290000,040A0140000 =xManobreh

1,51360/R 18,920000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,24520 2,24520
Maquinària:

0,92640/R 11,580000,080C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,92640 0,92640
Materials:

2,2426816,990000,132B0331300 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 2,24268 2,24268

0,033681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,44796

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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5,44796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,28m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

E9VZ1211 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,04960/R 23,020000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

8,77920/R 18,290000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,82880 19,82880
Materials:

0,140000,140001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,6162259,860000,027B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,402001,340000,300B0A31000 =xClau acerkg

Subtotal... 2,15822 2,15822

0,297431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,28445

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,28445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,06m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I antilliscant

E9VZZZ01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,04960/R 23,020000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

8,77920/R 18,290000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,82880 19,82880
Materials:

0,140000,140001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

2,6937059,860000,045B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,402001,340000,300B0A31000 =xClau acerkg

Subtotal... 3,23570 3,23570
Partides d'obra:

31,6992063,398400,500E4D3U100 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist, a 3 m d'alçària, com a màxim

m2

Subtotal... 31,69920 31,69920

0,297431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,06113

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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55,06113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,61m Grada de pedra artificial, d'una peça en L, polida, de
80x45x8 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

E9W2U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,62400/R 23,020001,200A0122000 =xOficial 1a paletah

10,97400/R 18,290000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,59800 38,59800
Materials:

0,280000,140002,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,472000,920001,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

64,3200064,320001,000B9W2U001 =xGrada de pedra artificial, d'una peça en L, polida, de
80x45 cm

m

2,35818107,190160,022D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 68,43018 68,43018

0,578971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,60715

0,00%GASTOS INDIRECTOS

107,60715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

E9Z43110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25322/R 23,020000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,22484/R 20,440000,011A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,47806 0,47806
Materials:

0,008861,080000,0082B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86935 0,86935

0,007171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,35458

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,35458COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,63u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

ED3111B6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90600/R 23,020000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,64950 9,64950
Materials:

7,840007,840001,000BD3111B6 =xCaixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

u

Subtotal... 7,84000 7,84000

0,144741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,63424

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,63424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.562,39u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i
protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250
moduls mes, totalment equipat, muntat Intal·lat 2
enceses per camp F-11, 2 enceses per camp F-7,
encesa llum antipanic, bomba reg, Il·luminacioó caseta
bombes i magatzem, endolçs caseta bombes i
magatzem.

EG1AU005 Rend.: 0,070

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.032,68571/R 22,590003,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

886,40000/R 19,390003,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1.919,08571 1.919,08571
Materials:

569,52000569,520001,000BG1AU005 =xArmari metàl·lic per a quadres de comandament i
protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250
mòduls mes

u

45,000004,5000010,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

Subtotal... 614,52000 614,52000

28,786291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.562,39200

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.562,39200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,66m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

EG21291H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,06173/R 22,590000,047A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96950/R 19,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,03123 2,03123
Materials:

1,458601,430001,020BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 1,59860 1,59860

0,030471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,66030

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,66030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,21m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

EG22TK1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74547/R 22,590000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38780/R 19,390000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,13327 1,13327
Materials:

2,060402,020001,020BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,06040 2,06040

0,017001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,21067

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,21067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,79m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

EG23R915 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06173/R 22,590000,047A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96950/R 19,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,03123 2,03123
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Materials:

3,498603,430001,020BG23R910 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

m

0,230000,230001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 3,72860 3,72860

0,030471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,79030

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,79030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat
superficialment

EG31Q302 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33885/R 22,590000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29085/R 19,390000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,62970 0,62970
Materials:

2,346002,300001,020BG31Q200 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2

m

0,340000,340001,000BGW31000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

u

Subtotal... 2,68600 2,68600

0,009451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32515

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,32515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,64m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb
neutre fiador de 4x16 mm2 i col·locat en tub

EG31V70A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56475/R 22,590000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,48475/R 19,390000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,04950 1,04950
Maquinària:

0,97425/R 38,970000,025C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 0,97425 0,97425
Materials:

3,600003,600001,000BG31V700 =xConductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en
feix, amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE),
amb conductor neutre fiador, de secció 4x16 mm2

m

Subtotal... 3,60000 3,60000
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0,015741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,63949

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,63949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,60m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

EG380A02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38850/R 22,590000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,87800/R 19,390000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,26650 7,26650
Materials:

1,887001,850001,020BG380A00 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m

0,340000,340001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 2,22700 2,22700

0,109001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,60250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,60250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €426,77u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41G7QP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03600/R 22,590000,400A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,87800/R 19,390000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,91400 12,91400
Materials:

413,24000413,240001,000BG41G7QP =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 413,66000 413,66000

0,193711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 426,76771

0,00%GASTOS INDIRECTOS



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

426,76771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,34u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42G27D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,90650/R 22,590000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,87800/R 19,390000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,78450 11,78450
Materials:

82,0000082,000001,000BG42G27D =xBloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de
retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, d'1,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 82,38000 82,38000

0,176771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,34127

0,00%GASTOS INDIRECTOS

94,34127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,74u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1441E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,00894/R 22,590000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,15774/R 19,390000,266A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,16668 11,16668
Materials:

9,480009,480001,000BGD14410 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

u

3,930003,930001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 13,41000 13,41000

0,167501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,74418

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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24,74418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.050,11u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic,
muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi
d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I,
muntat sobre sòcol

EM91UDCA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

271,08000/R 22,5900012,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

233,04000/R 19,4200012,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 504,12000 504,12000
Materials:

1.502,950001.502,950001,000BM91UDCA =xParallamps amb dispositiu d'encebament electrònic,
muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi
d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I

u

25,4000025,400001,000BMY91000 =xPart proporcional d'elements especials per a
parallamps

u

Subtotal... 1.528,35000 1.528,35000

17,644203,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.050,11420

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.050,11420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €311,46u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps

EM9AU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,77700/R 22,590000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,82600/R 19,420000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,60300 12,60300
Materials:

298,54000298,540001,000BM9AU001 =xComptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent

u

Subtotal... 298,54000 298,54000

0,315082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 311,45808

0,00%GASTOS INDIRECTOS

311,45808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,00m2 Formació de graderia de formigó prefabricat amb 4
esgraons

EXT00001 Rend.: 1,000
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 €7,20m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus especials, amb
bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F2111044 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,64610/R 18,290000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,64610 1,64610
Maquinària:

3,22920/R 71,760000,045C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

2,29905/R 51,090000,045C131B2A0 =xBulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 th

Subtotal... 5,52825 5,52825

0,024691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,19904

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,19904COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,61m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus especials, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

F21110A4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82900/R 18,290000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,82900 1,82900
Maquinària:

3,58800/R 71,760000,050C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

4,16200/R 83,240000,050C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 7,75000 7,75000

0,027441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,60644

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,60644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F2192B02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,32500/R 50,000000,0265C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,32500 1,32500
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COST DIRECTE 1,32500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,32500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,80m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments horitzontals
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

F21J3123 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89200/R 18,920000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,89200 1,89200
Maquinària:

0,78000/R 15,600000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,10248/R 86,180000,036C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,88248 3,88248

0,028381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,80286

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,80286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,17m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny fluix, amb mitjans mecànics

F221A220 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18290/R 18,290000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18290 0,18290
Maquinària:

2,98080/R 74,520000,040C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

Subtotal... 2,98080 2,98080

0,002741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,16644

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,16644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,39m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del
PM

F226170F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,24120/R 56,030000,040C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

3,14450/R 62,890000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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Subtotal... 5,38570 5,38570

COST DIRECTE 5,38570

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,38570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

F227R00F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,43280/R 54,100000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,69179/R 62,890000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,12459 1,12459

COST DIRECTE 1,12459

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,12459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,88m3 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 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA71H0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,875007,500001,450B2RA71H0 =xDeposició 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 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,10m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

F31521G1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,57250/R 18,290000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,57250 4,57250
Materials:
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67,4630061,330001,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 67,46300 67,46300

0,068591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,10409

0,00%GASTOS INDIRECTOS

72,10409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,51m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i
plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i
diàmetre 5 mm, amb doblegat longitudinal, muntants
de tub d'acer galvanitzat i plastificat i accessoris de
fixació, col·locats cada 2,70 m sobre daus de formigó

F6A1U040 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48490/R 22,590000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,68620/R 21,870000,260A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,04920/R 19,420000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,22030 13,22030
Materials:

50,0900050,090001,000B6A1LQA4 =xReixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col·locats cada 2,8 m

m

Subtotal... 50,09000 50,09000

0,198301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,50860

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,50860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,51m Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de xarxa de niló
de 50 mm de pas de malla i 3 mm de diàmetre, amb
suports de tub d'acer galvanitzat en calent de 50 mm
de diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m
sobre daus de formigó de 50x50x50 cm; inclou la
excavació del pou

F6A3UN12 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90600/R 23,020000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

4,51800/R 22,590000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,16750 14,16750
Materials:

6,262003,100002,020B6A3U005 =xXarxa de fil de niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla
de 50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de
diàmetre

m2
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1,215004,860000,250B6AZ3131 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 1,25 m

u

1,0554035,180000,030B6AZA164 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

u

3,5994479,987620,045D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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
165 l

m3

Subtotal... 12,13184 12,13184

0,212511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,51185

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,51185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,95m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

F932101J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91450/R 18,290000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91450 0,91450
Maquinària:

1,89350/R 54,100000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

3,14450/R 62,890000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,10300 6,10300
Materials:

0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3

17,8710015,540001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 17,92350 17,92350

0,013721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,95472

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,95472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,89m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

F96514C5 Rend.: 0,862

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,83538/R 21,870000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,88763/R 18,290000,466A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 15,72301 15,72301
Materials:

2,6298859,770000,044B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,0784137,340000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,221004,020001,050B96514C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 6,92929 6,92929

0,235851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,88815

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,88815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,77m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm
i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics
del material

F9A23210 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91450/R 18,290000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91450 0,91450
Maquinària:

1,89350/R 54,100000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,25780/R 62,890000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,15130 3,15130
Materials:

38,6903020,690001,870B0332A00 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 38,69030 38,69030

0,013721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,76982

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,76982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,53m3 Paviment de formigó sense additius HA-25/P/20/IIa+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat

F9G17732 Rend.: 0,289

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,35121/R 21,870000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

28,47924/R 18,290000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,83045 39,83045
Maquinària:
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2,12616/R 4,620000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 2,12616 2,12616
Materials:

85,9740081,880001,050B065E85C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

m3

Subtotal... 85,97400 85,97400

0,597461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,52807

0,00%GASTOS INDIRECTOS

128,52807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,83t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de
l'assaig marshall

F9H12211 Rend.: 1,113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37334/R 21,870000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,41324/R 18,290000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,78658 1,78658
Maquinària:

0,67806/R 62,890000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,48509/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,65251/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,81566 1,81566
Materials:

63,2000063,200001,000B9H12210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

t

Subtotal... 63,20000 63,20000

0,026801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,82904

0,00%GASTOS INDIRECTOS

66,82904COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,45m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR1, amb dotació 1 kg/m2

F9J13K40 Rend.: 1,099

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05165/R 18,920000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05165 0,05165
Maquinària:

0,07758/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,07758 0,07758
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Materials:

0,320000,320001,000B0551120 =xEmulsió bituminosa aniònica tipus EAR1kg

Subtotal... 0,32000 0,32000

0,000771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,45000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,29m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades

FDG51311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21870/R 21,870000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,18290/R 18,290000,010A0140000 =xManobreh

1,57036/R 18,920000,083A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,97196 1,97196
Maquinària:

0,68890/R 8,300000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 0,68890 0,68890
Materials:

1,596001,520001,050BG22TH10 =xTub 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

m

Subtotal... 1,59600 1,59600

0,029581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,28644

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,28644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,44u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre
llit de sorra

FDK256F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,24400/R 21,870001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

21,94800/R 18,290001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 48,19200 48,19200
Materials:

0,2346117,640000,0133B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

12,8179761,330000,209B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,047281,040001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u
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2,420880,2200011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 16,52074 16,52074

0,722881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,43562

0,00%GASTOS INDIRECTOS

65,43562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,12U Pericó rectangular per a canalització de serveis de
120x60x60cm, amb parets de 14cm de gruix de maó
calat de 10x14x29cm arrebossades i lliscades
interiorment amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165l. amb llit drenant de
grava de pedra de pedrera granítica de 10cm de gruix

FDK3U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,74000/R 21,870002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

36,58000/R 18,290002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 80,32000 80,32000
Materials:

1,7042520,050000,085B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

11,1272039,740000,280B0606220 =xFormigó de resistència 20 n/mm2, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20mm.

M3

14,740000,2200067,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

3,21570107,190160,030D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 30,78715 30,78715
Altres:

% 4,0160080,320005,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 4,01600 4,01600

COST DIRECTE 115,12315

0,00%GASTOS INDIRECTOS

115,12315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,40m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1C425 Rend.: 1,436

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56205/R 22,590000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,92187/R 19,420000,290A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 8,48392 8,48392
Materials:

3,427203,360001,020BFB1C400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,360000,360001,000BFYB1C42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

u

Subtotal... 3,78720 3,78720

0,127261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,39838

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,39838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,21m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1E425 Rend.: 1,812

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,98940/R 22,590000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,42958/R 19,420000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,41898 7,41898
Materials:

5,110205,010001,020BFB1E400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,570000,570001,000BFYB1E42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

u

Subtotal... 5,68020 5,68020

0,111281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,21046

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,21046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.470,86u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment, e instalació de enceses de
luminarier de columna. Totalment instal·lat i muntat.

FG1B0A52 Rend.: 0,007

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.129,50000/R 22,590000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

969,50000/R 19,390000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2.099,00000 2.099,00000
Materials:

335,87000335,870001,000BG1B0A50 =xArmari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa
fixa

u
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4,500004,500001,000BGW1B000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

u

Subtotal... 340,37000 340,37000

31,485001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.470,85500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.470,85500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,60m Conductor de coure de designació RV-K, unipolar de
secció 1x35 mm2, col·locat en tub

FG311906 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46835/R 22,590000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,26035/R 19,390000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,72870 2,72870
Materials:

2,825402,770001,020BG311900 =xConductor de coure de designació RV-K, unipolar de
secció 1x35 mm2

m

Subtotal... 2,82540 2,82540

0,040931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,59503

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,59503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x1,5 mm2, col·locat en tub

FG314206 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33885/R 22,590000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29085/R 19,390000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,62970 0,62970
Materials:

0,765000,750001,020BG314200 =xConductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x1,5 mm2

m

Subtotal... 0,76500 0,76500

0,009451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,40415

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,40415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,74m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x2,5 mm2, col·locat en tub

FG314306 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33885/R 22,590000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
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0,29085/R 19,390000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,62970 0,62970
Materials:

1,101601,080001,020BG314300 =xConductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x2,5 mm2

m

Subtotal... 1,10160 1,10160

0,009451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,74075

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,74075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,06m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x6 mm2, col·locat en tub

FG314506 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90360/R 22,590000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77560/R 19,390000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,67920 1,67920
Materials:

2,356202,310001,020BG314500 =xConductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x6 mm2

m

Subtotal... 2,35620 2,35620

0,025191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,06059

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,06059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,43m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x10 mm2, col·locat en tub

FG314606 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90360/R 22,590000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77560/R 19,390000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,67920 1,67920
Materials:

3,723003,650001,020BG314600 =xConductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 4x10 mm2

m

Subtotal... 3,72300 3,72300

0,025191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,42739

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,42739COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,24m Conductor de coure de designació RV-K, pentapolar
de secció 5x16 mm2, col·locat en tub

FG315706 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12950/R 22,590000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96950/R 19,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,09900 2,09900
Materials:

8,109007,950001,020BG315700 =xConductor de coure de designació RV-K, pentapolar
de secció 5x16 mm2

m

Subtotal... 8,10900 8,10900

0,031491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,23949

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,23949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,31m Conductor de coure de designació RV-K, pentapolar
de secció 5x25 mm2, col·locat en tub

FG315806 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12950/R 22,590000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96950/R 19,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,09900 2,09900
Materials:

13,1784012,920001,020BG315800 =xConductor de coure de designació RV-K, pentapolar
de secció 5x25 mm2

m

Subtotal... 13,17840 13,17840

0,031491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,30889

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,30889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,25m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i comandament, de 7G1,5 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub

FG31Y7G3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33885/R 22,590000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29085/R 19,390000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,62970 0,62970
Materials:

1,611601,580001,020BG31Y7G3 =xCable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i comandament, de 7G1,5 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd

m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,61160 1,61160

0,009451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,25075

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,25075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,89u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26347/R 22,590000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,51787/R 19,390000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,78134 9,78134
Materials:

11,0300011,030001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

3,930003,930001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 14,96000 14,96000

0,146721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,88806

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,88806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,37u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 ref. TMC-212 amb modul SM-02
de la sèrie Programadors elèctrics de TORO, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat
i comprovat

FJSA4261HB9Z Rend.: 0,750

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,12000/R 22,590001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 30,12000 30,12000
Materials:

123,50000123,500001,000BJSA4260HB9Z =xProgramador XC, 6 estacions, transformador intern,
caixa de muntatge mural exterior, dimensions 22x17,
8x9, 5 cm, temps de marxa per estació de 0 a 4 hores.
4 arrencades cicle diaris, demora entre estacions, ajust
estacional de 0 a 150%, entrada de transformador 230
VCA, sortida 24 VCA, ref. XC-601-E de la sèrie
Programadors elèctrics de HUNTER

u

Subtotal... 123,50000 123,50000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,753002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,37300

0,00%GASTOS INDIRECTOS

154,37300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €377,89u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V
ref. ICV-301G-B de la sèrie Electrovàlvules de
HUNTER , per a una pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs

FJSB2511HB9H Rend.: 0,645

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,53488/R 22,590001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 52,53488 52,53488
Materials:

313,50000313,500001,000BJSB2510HB9H =xElectrovàlvula ICV, diàmetre 1 1/2´´, rosca femella, de
niló reforçat amb fibra de vidre, amb alimentació del
solenoide de 24 VCA, configuració en línia, cabal de
34,10 a 68,10 m3/h, per pressions de 1,38 a 10,34
bars, possibilitat d'arrencades manual mitjançant el
solenoide, ref. ICV-301G-B de la sèrie Electrovàlvules
de HUNTER

u

11,0700011,070001,000BJSWE500 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 3´´

u

Subtotal... 324,57000 324,57000

0,788021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 377,89290

0,00%GASTOS INDIRECTOS

377,89290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,01u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre
nominal 70 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

FN32A324 Rend.: 0,738

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,81463/R 22,590000,680A012M000 =xOficial 1a muntadorh

17,89377/R 19,420000,680A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 38,70840 38,70840
Materials:

166,72000166,720001,000BN32A320 =xVàlvula d'esfera manual amb brides, de 70 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 166,72000 166,72000

0,580631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 206,00903

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

206,00903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,83m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2216101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18290/R 18,290000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18290 0,18290
Maquinària:

1,63944/R 74,520000,022C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

Subtotal... 1,63944 1,63944

0,002741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,82508

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,82508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la
vora

G2225121 Rend.: 1,073

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68183/R 18,290000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,68183 0,68183
Maquinària:

5,34576/R 57,360000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,34576 5,34576

0,010231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,03782

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,03782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

G4BA3100 Rend.: 0,846

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29931/R 23,020000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,26577/R 20,440000,011A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,56508 0,56508
Materials:

0,016201,080000,015B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,87669 0,87669

0,008481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,45025

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,45025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,94m2 Geotèxtil impermeable format per feltre de
polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 90 a
100 g/m2, col·locat sense adherir

G7BC3790 Rend.: 0,733

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25621/R 23,020000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,55771/R 20,440000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,81392 1,81392
Materials:

1,100001,000001,100B7B13790 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 90 a 100 g/m2

m2

Subtotal... 1,10000 1,10000

0,027211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,94113

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,94113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,25t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició drenant M-10 amb granulat granític i betum
sense modificar, estesa i compactada al 95 % de
l'assaig marshall

G9H1N123 Rend.: 1,178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29705/R 21,870000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,11789/R 18,290000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,41494 1,41494
Maquinària:

0,53387/R 62,890000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,36666/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,51375/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,41428 1,41428
Materials:

65,4000065,400001,000B9H1N120 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant M-10 amb granulat granític i betum sense
modificar

t

Subtotal... 65,40000 65,40000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,021221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,25044

0,00%GASTOS INDIRECTOS

68,25044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,84m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

GD7JC186 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,93670/R 22,590000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,52460/R 19,420000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,46130 5,46130
Materials:

3,294603,230001,020BD7JC180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 3,29460 3,29460

0,081921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,83782

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,83782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,46m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

GD7JJ185 Rend.: 0,516

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,31802/R 22,590000,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,15078/R 19,420000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,46880 15,46880
Materials:

10,7610010,550001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 10,76100 10,76100
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0,232031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,46183

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,46183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,86m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

GD7JJ186 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29210/R 22,590000,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,68980/R 19,420000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,98190 7,98190
Materials:

10,7610010,550001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 10,76100 10,76100

0,119731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,86263

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,86263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,58m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

GD7JL185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64750/R 22,590000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,85500/R 19,420000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,50250 10,50250
Materials:

17,9214017,570001,020BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 17,92140 17,92140
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,157541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,58144

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,58144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,03m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

GD7JN185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,90650/R 22,590000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,79700/R 19,420000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,70350 14,70350
Materials:

27,1014026,570001,020BD7JN180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 27,10140 27,10140

0,220551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,02545

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,02545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,56u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i
de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una
malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500
T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a
pou de registre

GDB1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64246/R 21,870000,258A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,71882/R 18,290000,258A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,36128 10,36128
Materials:

5,3648067,060000,080B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,680000,850000,800B0B341C2 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 6,04480 6,04480
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0,155421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,56150

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,56150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,78u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

GDK2A4F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,05700/R 21,870001,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

20,11900/R 18,290001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 44,17600 44,17600
Materials:

0,4640318,940000,0245B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

24,9613161,330000,407B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,440011,430001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

3,079230,2200013,9965B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 29,94458 29,94458

0,662641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,78322

0,00%GASTOS INDIRECTOS

74,78322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,68u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

GDKZHJB4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,85735/R 21,870000,405A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,40745/R 18,290000,405A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,26480 16,26480
Materials:

0,2162940,810000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

68,9500068,950001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 69,16629 69,16629

0,243971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,67506

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

85,67506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,21m Conductor de coure de designació RV-K, unipolar de
secció 1x70 mm2, col·locat en tub

GG311B06 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03310/R 22,590000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,74510/R 19,390000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,77820 3,77820
Materials:

5,375405,270001,020BG311B00 =xConductor de coure de designació RV-K, unipolar de
secció 1x70 mm2

m

Subtotal... 5,37540 5,37540

0,056671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,21027

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,21027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,89m Conductor de coure de designació RV-K, bipolar de
secció 2x10 mm2, col·locat en tub

GG312606 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90360/R 22,590000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77560/R 19,390000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,67920 1,67920
Materials:

2,182802,140001,020BG312600 =xConductor de coure de designació RV-K, bipolar de
secció 2x10 mm2

m

Subtotal... 2,18280 2,18280

0,025191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,88719

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,88719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,83m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 3x25 mm2+16 mm2, col·locat en tub

GG31B876 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12950/R 22,590000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96950/R 19,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,09900 2,09900
Materials:

8,700608,530001,020BG31B870 =xConductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 3x25 mm2 +16 mm2

m

Subtotal... 8,70060 8,70060
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0,031491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,83109

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,83109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,47m Conductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 3x35 mm2+16 mm2, col·locat en tub

GG31B976 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46835/R 22,590000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,26035/R 19,390000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,72870 2,72870
Materials:

8,700608,530001,020BG31B970 =xConductor de coure de designació RV-K, tetrapolar de
secció 3x35 mm2 +16 mm2

m

Subtotal... 8,70060 8,70060

0,040931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,47023

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,47023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,67u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor
radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407
i UNE-EN 420

H145PK05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,6700023,670001,000B145PK05 =xParella de guants aluminitzats per a protecció del calor
radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407
i UNE-EN 420

u

Subtotal... 23,67000 23,67000

COST DIRECTE 23,67000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,52u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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21,5200021,520001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

u

Subtotal... 21,52000 21,52000

COST DIRECTE 21,52000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,28m Barana de protecció per a escales, 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

H1521431 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25100/R 22,510000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

1,88000/R 18,800000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,13100 4,13100
Materials:

0,745001,490000,500B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

u

1,365000,390003,500B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

m

Subtotal... 2,11000 2,11000

0,041311,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,28231

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,28231COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada d'un equip de perforació en sec per a murs de
formigó armat

K4SZU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1.500,00000/R 1.500,000001,000CZ151000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada d'un equip de perforació en sec per a murs de
pedra

u

Subtotal... 1.500,00000 1.500,00000

COST DIRECTE 1.500,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,96m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

K81121E2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64812/R 23,020000,506A0122000 =xOficial 1a paletah

4,62737/R 18,290000,253A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,27549 16,27549
Materials:

2,2813288,082000,0259D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,28132 2,28132

0,406892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,96370

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,96370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,70m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

K89ABBJ0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,97040/R 23,020000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,02200/R 20,440000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 12,99240 12,99240
Materials:

2,5551010,020000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,956369,590000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 4,51146 4,51146

0,194891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,69875

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,69875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,04u Porta de perfils d'acer laminat amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, perfils laminats
d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats
d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, col·locada

KABG1111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84750/R 23,390000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,84750 5,84750
Materials:
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189,05000189,050001,000BABG1111 =xPorta de perfils d'acer laminat amb lamel·les
horitzontals fixes, una fulla batent perfils L 50+5 mm i
bastiment de perfils laminats d'acer amb pany de cop i
clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm

u

Subtotal... 189,05000 189,05000

0,146192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 195,04369

0,00%GASTOS INDIRECTOS

195,04369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,57u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2,5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

KAY2A17E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,19100/R 23,020002,050A0122000 =xOficial 1a paletah

10,05950/R 18,290000,550A0140000 =xManobreh

Subtotal... 57,25050 57,25050
Materials:

0,631200,150004,208B0F74240 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

4,2543688,082000,0483D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 4,88556 4,88556

1,431262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,56732

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,56732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.800,00pa Partida alçada a justificar en concepte de connexió de
nou sistema de reg i nou programador fina a caseta de
bombes. 

REG00001 Rend.: 1,000

 €1.200,00pa Partica alçada a justificar en concepte de desmuntatge
i muntatge reg per aspersió camp Beisbol

REG00002 Rend.: 1,000

 €0,00m2 .TVZZZ0001 Rend.: 1,000

 €280,00ut. Quadre SS Torres enllumenat. Format per armari
metàl·lic i l'aparamenta de comandament dels
projectors de seguretat, inclou interruptor automàtic II,
diferencial 2/40/30mA, contactor 10A, II, bornes i
elements auxiliars del quadre.

ZZ060008 Rend.: 1,000
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 €444,90pa Desmuntatje de elements esportius (xarxa parapilotes,
porterias, tanca simple torsió, etc.) per mitjan
mecánics, inclós càrrega sobre camió i transport a
abocador. Inclós canon d'abocador

CAP100005 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,95000/R 22,590005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

97,10000/R 19,420005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 210,05000 210,05000
Maquinària:

234,85000/R 46,970005,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 234,85000 234,85000

COST DIRECTE 444,90000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

444,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €711,84pa Desmuntatje de grades metàl·liques per mitjan
mecánic manuals , inclós càrrega sobre camió i
transport a abocador. Inclós canon d'abocador per al
seva deposició

CAP10ZZ01 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

180,72000/R 22,590008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

155,36000/R 19,420008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 336,08000 336,08000
Maquinària:

375,76000/R 46,970008,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 375,76000 375,76000

COST DIRECTE 711,84000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

711,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,30m Subministre i instal.lació de ML complet de canal de
formigó Polímer tipus ULMA o equivalent, per recollida
d'aigües pluvials, model SU20020R, ample exterior
250mm, ample interior 200mm i alçària exterior
340mm. 1 Ut. de reixeta d'Ac. Galvanitzat Nervada,
model GN200UCA, amb classe de càrrega A15,
segons Norma EN-1433. Sistema de fixació canal-
reixeta mitjançant  2 cancel·les i 2 cargols per ML

CAP300001 Rend.: 1,000P- 3
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 €17,00m2 Suministro e instalación de césped artificial tipo
FIELDTURF 360 XL 50-13 o equivalent de color verd .
Hilo monofilamento bicolor sección diamente de
multinervado (10 nervios mínimo) de 15.600 Dtex
(2.600 Dtex por hilo) y 360 Micras de espesor y 1.3
mm de ancho de fibra y con una altura de 50 mm, de
alta resistencia hilo testado a 200.000 ciclos y 8189
puntadas (+/-10%). Fibra con tratamiento anti UVA
resistente al calor y al hielo lastrada con arena de
sílice redondeada, limpia y seca de granulometría
0.3/0.8 y caucho SBR negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing
especialmente reforzado 100% polipropileno. Peso de
la fibra: 1.465 gr/m2 (+/-10%) y peso total aproximado
de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluido marcaje de líneas de juego en el mismo
material en color blanco de 10 cm. de ancho
cumpliendo la reglamentación de la R.F.E., con las
juntas encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 15kgm2 granulometria
0.6/2mm y relleno de sílice 25kg/m2 de granulometría
0.5/1.2 mm.

CAP400002 Rend.: 1,000P- 4

 €19,00m2 Suministro e instalación de césped artificial tipo
FIELDTURF 360 XL 50-13 o equivalent de color
vermell. Hilo monofilamento bicolor sección diamente
de multinervado (10 nervios mínimo) de 15.600 Dtex
(2.600 Dtex por hilo) y 360 Micras de espesor y 1.3
mm de ancho de fibra y con una altura de 50 mm, de
alta resistencia hilo testado a 200.000 ciclos y 8189
puntadas (+/-10%). Fibra con tratamiento anti UVA
resistente al calor y al hielo lastrada con arena de
sílice redondeada, limpia y seca de granulometría
0.3/0.8 y caucho SBR negro de granulometría 0,5-2,5.
Hilo de polietileno tejido sobre un backing
especialmente reforzado 100% polipropileno. Peso de
la fibra: 1.465 gr/m2 (+/-10%) y peso total aproximado
de 2.735 gr/m2 (+/-10%).
Producto Baseball/softbol.
Servido en rollos de 4m. de ancho. 
Incluso marcaje de líneas de juego en el mismo
material en color blanco de 10 cm. de ancho
cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.., con las
juntas encoladas con cola de poliuretano.
Relleno de goma SBR 8kgm2 granulometria 0.6/2mm
y relleno de sílice 35kg/m2 de granulometría 0.5/1.2
mm.

CAP400004 Rend.: 1,000P- 5

 €950,00u Subministre i instal.lació de joc de base de softbol,
segons normativa vigent

CAP600001 Rend.: 1,000P- 6
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 €8,16m2 Subministre i intal.lació de xarxa parapilotes de fins a 7
m de alçada subjectada a tub d'acer galvanitzat en
calent de xarxa de nylon de 100x100x2 mm.
Totalment acabat

CAP600005 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,31220/R 21,870000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,09740/R 18,290000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,40960 2,40960
Maquinària:

2,67720/R 44,620000,060C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,67720 2,67720
Materials:

3,070003,070001,000B6A3A350 =xXarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de
50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de diàmetre

m2

Subtotal... 3,07000 3,07000

COST DIRECTE 8,15680

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,15680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €395,55Ut Connexió de nova xarxa de clavegueram, de qualsevol
diàmetre i material,  a pou existent de la xarxa general

CONNEX1 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

92,08000/R 23,020004,000A0122000 =xOficial 1a paletah

170,48000/R 21,310008,000A0132000 =xAjudant paletah

Subtotal... 262,56000 262,56000
Maquinària:

62,40000/R 15,600004,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 62,40000 62,40000
Materials:

34,1350068,270000,500B065760C =xFormigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

36,4540033,140001,100B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

Subtotal... 70,58900 70,58900

COST DIRECTE 395,54900

0,00%GASTOS INDIRECTOS

395,54900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.117,00UT PARTIDA PER L'EXECUCIÓ DEL CONTROL DE
QUALITATDE L'OBRA

CONTROLQUALI Rend.: 1,000P- 9

 €11,97m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'acer, inclos
enderroc de fonaments, solera , amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor. inclós transport de l'abocador i canon
d'abocament a diposit autoritzat

E211ZZ01 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87480/R 21,870000,040A0121000 =xOficial 1ah

3,02720/R 18,920000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,90200 3,90200
Maquinària:

0,62400/R 15,600000,040C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

4,23400/R 105,850000,040C11024A9 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb cisalla per a enderroc d'acer

h

2,87040/R 71,760000,040C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

0,27960/R 6,990000,040C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 8,00800 8,00800

0,058531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,96853

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,96853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,15m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E222142A Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,15000/R 50,000000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,15000 7,15000

COST DIRECTE 7,15000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,51m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

E2412063 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,50840/R 37,710000,040C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 1,50840 1,50840
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COST DIRECTE 1,50840

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,50840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,11m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

E2422063 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,60326/R 86,180000,007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,50840/R 37,710000,040C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,11166 2,11166

COST DIRECTE 2,11166

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,11166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,88m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

E2RA61H0 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,875007,500001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,55m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

E31522H3 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,04760/R 18,290000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,04760 8,04760
Materials:
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72,3800065,800001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 72,38000 72,38000

0,120711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,54831

0,00%GASTOS INDIRECTOS

80,54831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13812/R 23,020000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16352/R 20,440000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30164 0,30164
Materials:

0,005511,080000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86600 0,86600

0,004521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17216

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,17216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,78m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

E3Z112N1 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,72650/R 23,020000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,47000 4,47000
Materials:

6,2475059,500000,105B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

m3

Subtotal... 6,24750 6,24750

0,067051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,78455

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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10,78455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

E441512D Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27456/R 22,880000,012A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,24084/R 20,070000,012A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,51540 0,51540
Maquinària:

0,03744/R 3,120000,012C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,03744 0,03744
Materials:

1,070001,070001,000B44Z5025 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,07000 1,07000

0,012892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,63573

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,63573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols

E442512D Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27108/R 22,590000,012A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,23304/R 19,420000,012A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,50412 0,50412
Materials:

1,930001,930001,000B44Z50B6 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 1,93000 1,93000

0,012602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,44672

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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2,44672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,67kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4435125 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41184/R 22,880000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,20070/R 20,070000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,61254 0,61254
Maquinària:

0,05616/R 3,120000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,05616 0,05616
Materials:

0,990000,990001,000B44Z502A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,99000 0,99000

0,015312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,67401

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,67401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,63m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

E4E25621 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,97040/R 23,020000,520A0122000 =xOficial 1a paletah

4,75540/R 18,290000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,72580 16,72580
Materials:

14,781251,1000013,4375B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

1,6180796,313800,0168D0718911 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3
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Subtotal... 16,39932 16,39932

0,501773,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,62689

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,62689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,31m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, d'una cara esmaltada
col·locada amb morter ciment 1:4

E4E865JE Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52480/R 23,020000,240A0122000 =xOficial 1a paletah

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,26830 8,26830
Materials:

9,646003,710002,600B0EAA4LJ =xPeça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
amb una cara vista esmaltada, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3

u

0,1849788,082000,0021D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 9,83097 9,83097

0,206712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,30598

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,30598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,10kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23020/R 23,020000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23020 0,23020
Materials:

0,005401,080000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86589 0,86589

0,003451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,09954

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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1,09954COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,46m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

E4EZ72B4 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

29,26400/R 18,290001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,47200 38,47200
Materials:

70,4130067,060001,050B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 70,41300 70,41300

0,577081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,46208

0,00%GASTOS INDIRECTOS

109,46208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,76m2 Sostre de 16+4 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 16 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,
amb junt lateral obert superiorment, segons detall de
projecte

E4LV35HS Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,28050/R 21,870000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,02400 6,02400
Maquinària:

7,34700/R 48,980000,150C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 7,34700 7,34700
Materials:

31,3000031,300001,000B4LV03H3 =xLlosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 28,0 a 45,7 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

m2

Subtotal... 31,30000 31,30000

0,090361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,76136

0,00%GASTOS INDIRECTOS

44,76136COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €140,27m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

E4Z11811 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,87000/R 21,870001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 21,87000 21,87000
Materials:

118,07520115,760001,020B7Z1AE00 =xLàmina de neoprè de 20 mm de gruixm2

Subtotal... 118,07520 118,07520

0,328051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,27325

0,00%GASTOS INDIRECTOS

140,27325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,01m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm d'amplària,
amb 2 rodós longitudinals de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 5 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret

E4Z23F11 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46040/R 23,020000,020A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,46040 0,46040
Materials:

2,541002,420001,050B4Z23F10 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre

m

Subtotal... 2,54100 2,54100

0,006911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,00831

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,00831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,40u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó. Tot segons
detall de projecte. Inclos pletina d'acer

E4ZW1750 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,28050/R 21,870000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,74350/R 18,290000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,02400 6,02400
Materials:
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5,470005,470001,000B0A62M90 =xTac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

0,813400,830000,980B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 6,28340 6,28340

0,090361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,39776

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,39776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,56dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

E4ZZU001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11510/R 23,020000,005A0122000 =xOficial 1a paletah

0,09145/R 18,290000,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,20655 0,20655
Materials:

1,353400,670002,020B0716000 =xMorter expansiukg

Subtotal... 1,35340 1,35340

0,003101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,56305

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,56305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,78m2 Coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de
gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm
de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral
d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica
de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2,
de 5 greques amb una separació de 250 mm,
col·locada amb fixacions mecàniques

E545UA80 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61440/R 22,590000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,77680/R 19,420000,040A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,39120 4,39120
Materials:

0,750000,150005,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau
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22,5330021,460001,050B0C5UA80 =xPlaca nervada acústica de 80 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la
inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta
densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de
0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2, de
5 greques amb una separació de 250 mm

m2

Subtotal... 23,28300 23,28300

0,109782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,78398

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,78398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,97m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb
fixacions mecàniques

E54ZS14C Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,55500/R 20,440000,125A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,31000 8,31000
Materials:

0,900000,150006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

6,640206,200001,071B0CHS14C =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs, per a carener

m

Subtotal... 7,54020 7,54020

0,124651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,97485

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,97485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,72m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat

E54ZS77K Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90600/R 23,020000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,06600/R 20,440000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 9,97200 9,97200
Materials:

0,900000,150006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

5,344294,990001,071B0CHS77K =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

m
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0,3587514,350000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 6,60304 6,60304

0,149581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,72462

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,72462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,84u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm
amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions
mecàniques

E5ZHBDP4 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,81200/R 23,020000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,48700/R 18,290000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,29900 19,29900
Materials:

1,040000,260004,000B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

21,2100021,210001,000BD515DP0 =xBonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa antigrava

u

Subtotal... 22,25000 22,25000

0,289491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,83849

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,83849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,43m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
M7.5 de ciment pòrtland amb filler calcari. Clase
general d'exposicio IIb

E618562K Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,51000/R 23,020000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,57250/R 18,290000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,08250 16,08250
Materials:

13,350701,1000012,137B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

1,59713107,190160,0149D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3
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Subtotal... 14,94783 14,94783

0,402062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,43239

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,43239COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,21m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula
d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2
kg/m2, aplicada en dues capes

E7A1210N Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92080/R 23,020000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,40880/R 20,440000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,32960 1,32960
Materials:

2,860001,300002,200B7Z22000 =xEmulsió bituminosa, tipus EBkg

Subtotal... 2,86000 2,86000

0,019941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,20954

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,20954COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

E7A24A0L Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69060/R 23,020000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,30660/R 20,440000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,99720 0,99720
Materials:

0,154000,140001,100B7711A00 =xVel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2m2

Subtotal... 0,15400 0,15400

0,014961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,16616

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,16616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,22m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim amb peces llises de morter de
ciment gris, de 400x200 mm, amb ganxos i col·locades
amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7

E83252DS Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

22,44450/R 23,020000,975A0122000 =xOficial 1a paletah

8,90723/R 18,290000,487A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,35173 31,35173
Materials:

16,631921,3300012,5052B0EA3417 =xPlaca de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de
cara vista, blanc, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3

u

2,875000,2300012,500B83Z1100 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

0,1016192,371800,0011D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

2,32268116,133960,020D070B6C1 =xMorter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 21,93121 21,93121

0,940553,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,22349

0,00%GASTOS INDIRECTOS

54,22349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,65m Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb
peça de formigó polimèric de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M
2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN
998-2

E8J5542A Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,82900/R 18,290000,100A0140000 =xManobreh

0,60544/R 18,920000,032A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,03844 7,03844
Maquinària:

0,00374/R 1,700000,0022C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,00374 0,00374
Materials:

0,000631,050000,0006B0111000 =xAiguam3

0,1937628,920000,0067B0710220 =xMorter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

8,305007,550001,100B8J55402 =xPeça de formigó polímer per a coronació de parets de
10 a 20 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

m

Subtotal... 8,49939 8,49939



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,105581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,64715

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,64715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,98m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

E9234B91 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91450/R 18,290000,050A0140000 =xManobreh

1,89200/R 18,920000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,80650 2,80650
Maquinària:

0,57900/R 11,580000,050C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,57900 0,57900
Materials:

4,5499216,990000,2678B0331300 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 4,54992 4,54992

0,042101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,97752

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,97752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,58m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat des de camió

E93618C1 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53220/R 23,020000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

4,38960/R 18,290000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,92180 6,92180
Materials:

13,5548065,800000,206B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 13,55480 13,55480

0,103831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,58043

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,58043COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,62m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

E9GZA524 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,78400/R 18,920000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,78400 3,78400
Maquinària:

1,78400/R 8,920000,200C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,78400 1,78400

0,056761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,62476

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,62476COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,83m subministrament i col·locació de Grada prefabricada
de formigó d'una peça CN55 de Pujol o equivalent de
44x100 en L, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra. Inclos neoprens de recozament

E9W2ZZ01 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05700/R 23,020000,350A0122000 =xOficial 1a paletah

13,71750/R 18,290000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,77450 21,77450
Maquinària:

15,61700/R 44,620000,350C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 15,61700 15,61700
Materials:

0,280000,140002,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,472000,920001,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

2,35818107,190160,022D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 4,11018 4,11018
Altres:

68,0000068,000001,000GRADA44-80 =xgrada de fins a 7,5 m de longitud de 44x100-83cmml

Subtotal... 68,00000 68,00000

0,326621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,82830

0,00%GASTOS INDIRECTOS

109,82830COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,85m subministrament i col·locació d'enva de 12x65 especial
per tancament inferior grades de pedra artificial, polida,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

E9W2ZZ02 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05700/R 23,020000,350A0122000 =xOficial 1a paletah

12,80300/R 18,290000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,86000 20,86000
Maquinària:

15,61700/R 44,620000,350C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 15,61700 15,61700
Materials:

0,280000,140002,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,472000,920001,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

64,9500064,950001,000ENVA =xEnva tancament inferior 12x65ml

2,35818107,190160,022D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 69,06018 69,06018

0,312901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,85008

0,00%GASTOS INDIRECTOS

105,85008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,59m subministrament i col·locació de esglao simple de
120x30x22 de formigó, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

E9W2ZZ03 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

7,31600/R 18,290000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,92000 11,92000
Maquinària:

8,92400/R 44,620000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,92400 8,92400
Materials:

0,280000,140002,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,472000,920001,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

36,4600036,460001,000ESGLAO =xesglao simple 120x30x22m

2,35818107,190160,022D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 40,57018 40,57018

0,178801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,59298

0,00%GASTOS INDIRECTOS

61,59298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,03m subministrament i col·locació llosa de grada 20
a-1mT50 per remat superior grades de formigó ,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

E9W2ZZ04 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

7,31600/R 18,290000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,92000 11,92000
Maquinària:

8,92400/R 44,620000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,92400 8,92400
Materials:

0,280000,140002,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,472000,920001,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

109,90000109,900001,000LLOSA =xllosa de formigó 20 A-m T50m

2,35818107,190160,022D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 114,01018 114,01018

0,178801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,03298

0,00%GASTOS INDIRECTOS

135,03298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,73m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

E9Z4AB1G Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69060/R 23,020000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,61320/R 20,440000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,30380 1,30380
Materials:

0,022031,080000,0204B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

Subtotal... 0,02203 0,02203
Altres:



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,380003,650001,200MALLA =xmalla el b/corrugadaME 20x20 cmm2

Subtotal... 4,38000 4,38000

0,019561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,72539

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,72539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,22u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

EABGM762 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35600/R 23,390000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 9,35600 9,35600
Materials:

225,86000225,860001,000BABGMA62 =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat

u

57,7700057,770001,000BAZGC370 =xFerramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

u

Subtotal... 283,63000 283,63000

0,233902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 293,21990

0,00%GASTOS INDIRECTOS

293,21990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,41m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

ED111B81 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,37360/R 23,260000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,59280/R 19,960000,180A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,96640 11,96640
Materials:

3,975003,180001,250BD13189B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

7,180007,180001,000BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,110000,110001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 11,26500 11,26500



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,179501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,41090

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,41090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,90m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

ED111E21 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,37360/R 23,260000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,59280/R 19,960000,180A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,96640 11,96640
Materials:

1,050000,840001,250BD13229B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

0,690000,690001,000BDW3B200 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmu

0,010000,010001,000BDY3B200 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmu

Subtotal... 1,75000 1,75000

0,179501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,89590

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,89590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,82m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

ED143A30 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,51000/R 23,020000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,11000/R 20,440000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,62000 16,62000
Materials:

11,452008,180001,400BD145A30 =xTub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix

m

4,595009,190000,500BD1Z5000 =xBrida per a tub de planxa galvanitzadau

3,141609,520000,330BDW43A30 =xAccessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

u

0,760000,760001,000BDY45A30 =xElement de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6
mm de gruix

u

Subtotal... 19,94860 19,94860



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,249301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,81790

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,81790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,05u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm
de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

ED351B45 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,13400/R 23,020001,700A0122000 =xOficial 1a paletah

16,46100/R 18,290000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 55,59500 55,59500
Materials:

0,001051,050000,001B0111000 =xAiguam3

0,21097100,460000,0021B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

2,6433261,330000,0431B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,393620,1400031,383B0F1DEA1 =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

3,37649107,190160,0315D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 10,62545 10,62545

0,833931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,05438

0,00%GASTOS INDIRECTOS

67,05438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,83m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

EFB14652 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80720/R 22,590000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,55360/R 19,420000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,36080 3,36080
Materials:

0,348000,290001,200B0A75800 =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interioru
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,275400,270001,020BFB14600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,771002,570000,300BFWB1405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,41440 1,41440

0,050411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,82561

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,82561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,66m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm
de diámetro nominal, banda azul, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, conectado a
presión, con grado de dificultad medio, incluida parte
proporcional de accesorios de plástico soldados
térmicamente y colocado en el fondo de la zanja

EFB16455 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61440/R 22,590000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,10720/R 19,420000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,72160 6,72160
Materials:

0,469200,460001,020BFB16400 =xTubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

m

1,347004,490000,300BFWB1605 =xAccesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 32 mm de diámetro nominal exterior, de plástico,
para conectar a presión

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xParte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 32 mm de
diámetro nominal exterior, para conectar a presión

u

Subtotal... 1,83620 1,83620

0,100821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,65862

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,65862COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,66m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm
de diámetro nominal, banda azul, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado,
con grado de dificultad medio, incluida parte
proporcional de accesorios de plástico soldados
térmicamente y colocado en el fondo de la zanja.
Inclosos accessoris de conexió amb instal·lació
existent.

EFB19425 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96980/R 22,590000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,27240/R 19,420000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,24220 9,24220
Materials:

1,530001,500001,020BFB19400 =xTubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

m

6,5220021,740000,300BFWB1942 =xAccesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 63 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, 10
bar de presión nominal, para soldar

u

0,230000,230001,000BFYB1942 =xParte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 63 mm de
diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión
nominal, para soldar

u

Subtotal... 8,28200 8,28200

0,138631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,66283

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,66283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,82m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado
de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico
soldados térmicamente y colocado en el fondo de la
zanja

EFB1A425 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87340/R 22,590000,260A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,04920/R 19,420000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,92260 10,92260
Materials:

2,162402,120001,020BFB1A400 =xTubo de polietileno de designación PE 100, de 75 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

m

9,2430030,810000,300BFWB1A42 =xAccesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 75 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, 10
bar de presión nominal, para soldar

u
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0,330000,330001,000BFYB1A42 =xParte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 75 mm de
diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión
nominal, para soldar

u

Subtotal... 11,73540 11,73540

0,163841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,82184

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,82184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,57u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

EG161321 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,77700/R 22,590000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96950/R 19,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,74650 7,74650
Materials:

1,710001,710001,000BG161321 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a encastar

u

Subtotal... 1,71000 1,71000

0,116201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,57270

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,57270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con
unión enchufada y montado superficialmente

EG21271J Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83583/R 22,590000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96950/R 19,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,80533 1,80533
Materials:

0,724200,710001,020BG212710 =xTubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 0,86420 0,86420
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0,027081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,69661

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,69661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15m Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, 

EG222911 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36144/R 22,590000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38780/R 19,390000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74924 0,74924
Materials:

0,387600,380001,020BG222910 =xTubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V

m

Subtotal... 0,38760 0,38760

0,011241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14808

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,14808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa,
lisa la interior y corrugada la exterior, de 40 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada

EG22TA1K Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56475/R 22,590000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38780/R 19,390000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,95255 0,95255
Materials:

0,734400,720001,020BG22TA10 =xTubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa,
lisa la interior y corrugada la exterior, de 40 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama
, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

m

Subtotal... 0,73440 0,73440
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0,014291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,70124

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,70124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,09m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

EG22TD1K Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56475/R 22,590000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38780/R 19,390000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,95255 0,95255
Materials:

1,122001,100001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,12200 1,12200

0,014291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,08884

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,08884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa,
lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada

EG22TH1K Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74547/R 22,590000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38780/R 19,390000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,13327 1,13327
Materials:

1,550401,520001,020BG22TH10 =xTub 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

m

Subtotal... 1,55040 1,55040
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0,017001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70067

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,70067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,85m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

EG22TL1K Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74547/R 22,590000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38780/R 19,390000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,13327 1,13327
Materials:

2,703002,650001,020BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,70300 2,70300

0,017001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,85327

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,85327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,80m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, muntada sobre paraments

EG2A4415 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25900/R 22,590000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96950/R 19,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,22850 3,22850
Materials:

10,138809,940001,020BG2A4495 =xCanal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc

m

0,380000,380001,000BGW2A200 =xPart proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

u

Subtotal... 10,51880 10,51880
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0,048431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,79573

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,79573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312254 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90360/R 22,590000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77560/R 19,390000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,67920 1,67920
Materials:

1,764601,730001,020BG312250 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,76460 1,76460

0,025191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,46899

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,46899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312524 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33885/R 22,590000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29085/R 19,390000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,62970 0,62970
Materials:

1,060801,040001,020BG312520 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,06080 1,06080

0,009451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,69995

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,69995COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,20m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312564 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90360/R 22,590000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77560/R 19,390000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,67920 1,67920
Materials:

4,498204,410001,020BG312560 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 4,49820 4,49820

0,025191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,20259

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,20259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,51m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat 

EG312596 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17468/R 22,590000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,00828/R 19,390000,052A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,18296 2,18296
Materials:

16,2894015,970001,020BG312590 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 16,28940 16,28940

0,032741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,50510

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,50510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,05m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG3125B4 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,03310/R 22,590000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,74510/R 19,390000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,77820 3,77820
Materials:

32,2116031,580001,020BG3125B0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 32,21160 32,21160

0,056671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,04647

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,04647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,20m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG3125C4 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03310/R 22,590000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,74510/R 19,390000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,77820 3,77820
Materials:

42,3606041,530001,020BG3125C0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 42,36060 42,36060

0,056671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,19547

0,00%GASTOS INDIRECTOS

46,19547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

EG319224 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33885/R 22,590000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29085/R 19,390000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,62970 0,62970
Materials:
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0,499800,490001,020BG319220 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 0,49980 0,49980

0,009451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,13895

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,13895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,99m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380907 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51800/R 22,590000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,87800/R 19,390000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,39600 8,39600
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

m

0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,46580 1,46580

0,125941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,98774

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,98774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,53m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380A07 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51800/R 22,590000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,81700/R 19,390000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,33500 10,33500
Materials:

1,887001,850001,020BG380A00 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m

0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 2,03700 2,03700

0,155031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,52703

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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12,52703COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,86u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414F9B Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51800/R 22,590000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,87800/R 19,390000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,39600 8,39600
Materials:

32,9200032,920001,000BG414F9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 33,34000 33,34000

0,125941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,86194

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,86194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €891,07u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

EG41JBRQ Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,84610/R 22,590000,790A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,87800/R 19,390000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,72410 21,72410
Materials:

868,60000868,600001,000BG41JBRQ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 869,02000 869,02000
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0,325861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 891,06996

0,00%GASTOS INDIRECTOS

891,06996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,23u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

EG62D19J Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38850/R 22,590000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,54837/R 19,390000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,93687 6,93687
Materials:

3,860003,860001,000BG62D19J =xInterruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

u

0,330000,330001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 4,19000 4,19000

0,104051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,23092

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,23092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,79u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

EG63D15S Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38850/R 22,590000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,54837/R 19,390000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,93687 6,93687
Materials:

3,400003,400001,000BG63D15S =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

u

0,350000,350001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 3,75000 3,75000

0,104051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,79092

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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10,79092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,08u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento
de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de
longitud de 17,3 mm de diámetro, clavada en el suelo

EGD1431E Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,00894/R 22,590000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,15774/R 19,390000,266A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,16668 11,16668
Materials:

8,820008,820001,000BGD14310 =xPica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de
cobre, de 2500 mm de largo, de 17,3 mm de diámetro,
estándar

u

3,930003,930001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 12,75000 12,75000

0,167501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,08418

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,08418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,66u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

EGDZ1102 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64750/R 22,590000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,84750/R 19,390000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,49500 10,49500
Materials:

10,0100010,010001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

u

Subtotal... 10,01000 10,01000

0,157431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,66242

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,66242COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €84,61u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W,
flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt, col·locada superficial

EH61AFBB Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38850/R 22,590000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,90850/R 19,390000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,29700 6,29700
Materials:

78,2200078,220001,000BH61AFBB =xLlum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W,
flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt

u

Subtotal... 78,22000 78,22000

0,094461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,61146

0,00%GASTOS INDIRECTOS

84,61146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,75u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

EJ13B917 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63000/R 23,260000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,99200/R 19,960000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 15,62200 15,62200
Materials:

0,6457514,350000,045B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

120,09000120,090001,000BJ13B91Z =xLavabo mural o per a recolzar de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 120,73575 120,73575

0,390552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,74830

0,00%GASTOS INDIRECTOS

136,74830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,95u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

EJ239131 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

10,46700/R 23,260000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,23552/R 19,960000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 12,70252 12,70252
Materials:

36,0600036,060001,000BJ239131 =xAixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 36,06000 36,06000

0,190541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,95306

0,00%GASTOS INDIRECTOS

48,95306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,65u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre
3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

EJ2Z1131 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,97800/R 23,260000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,49700/R 19,960000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,47500 8,47500
Materials:

13,0500013,050001,000BJ2Z1131 =xAixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de
3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

u

Subtotal... 13,05000 13,05000

0,127131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,65213

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,65213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,71u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, eficacia 21A-113B,
pintat, muntat superficialment

EM31261K Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03600/R 22,590000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,76800/R 19,420000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,80400 16,80400
Materials:

39,3400039,340001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,310000,310001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu
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Subtotal... 39,65000 39,65000

0,252061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,70606

0,00%GASTOS INDIRECTOS

56,70606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,84u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN316727 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51800/R 22,590000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,88400/R 19,420000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,40200 8,40200
Materials:

7,310007,310001,000BN316720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 7,31000 7,31000

0,126031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,83803

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,83803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,49u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

EN319724 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,16550/R 22,590000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,73900/R 19,420000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,90450 18,90450
Materials:

27,3000027,300001,000BN319720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 27,30000 27,30000

0,283571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,48807

0,00%GASTOS INDIRECTOS

46,48807COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €83,77m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

EQ11U010 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38850/R 22,590000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,97100/R 19,420000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,35950 4,35950
Materials:

79,3500079,350001,000BQ11U010 =xBanc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

m

Subtotal... 79,35000 79,35000

0,065391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,77489

0,00%GASTOS INDIRECTOS

83,77489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

F2168941 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54870/R 18,290000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,54870 0,54870
Maquinària:

1,81000/R 50,000000,0362C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,81000 1,81000

0,008231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,36693

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,36693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,98m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclos transport a abocador
autoritzat i canon de deposició

F216R243 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91450/R 18,290000,050A0140000 =xManobreh

1,89200/R 18,920000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,80650 2,80650
Maquinària:

0,78000/R 15,600000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,06033/R 86,180000,0007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
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Subtotal... 0,84033 0,84033
Altres:

1,2960010,800000,120CANON2 =xcanon d'abocament de residus inerts procedents de
demolicions

m3

Subtotal... 1,29600 1,29600

0,042101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,98493

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,98493COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,90m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó i mureti sabata
inferior , a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

F216R443 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,28030/R 18,290000,070A0140000 =xManobreh

2,27040/R 18,920000,120A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,55070 3,55070
Maquinària:

0,93600/R 15,600000,060C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,06033/R 86,180000,0007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,99633 0,99633
Altres:

1,2960010,800000,120CANON2 =xcanon d'abocament de residus inerts procedents de
demolicions

m3

Subtotal... 1,29600 1,29600

0,053261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,89629

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,89629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m Demolició de cuneta de formigó col·locada sobre terra
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F219ZZ03 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,32500/R 50,000000,0265C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,32500 1,32500

COST DIRECTE 1,32500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,32500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €174,16u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de < 20 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

F21H1C41 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,29500/R 22,590000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

22,86250/R 18,290001,250A0140000 =xManobreh

47,30000/R 18,920002,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 81,45750 81,45750
Maquinària:

37,05000/R 14,820002,500C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich

28,18200/R 46,970000,600C1503500 =xCamió grua de 5 th

26,25000/R 52,500000,500C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

Subtotal... 91,48200 91,48200

1,221861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,16136

0,00%GASTOS INDIRECTOS

174,16136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,44u Desmuntatge de pal de fusta o metàl·lic, accessoris i
elements de subjecció, de < 20 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

F21HZZ02 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,86250/R 18,290001,250A0140000 =xManobreh

23,65000/R 18,920001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 46,51250 46,51250
Maquinària:

37,05000/R 14,820002,500C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich

28,18200/R 46,970000,600C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 65,23200 65,23200

0,697691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,44219

0,00%GASTOS INDIRECTOS

112,44219COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,80m2 Demolició de jardinera per a la regularització de
superfícies, de formigó o qualsevol material amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F21JZZ4 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89200/R 18,920000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,89200 1,89200
Maquinària:

0,78000/R 15,600000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,10248/R 86,180000,036C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,88248 3,88248

0,028381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,80286

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,80286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,86u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

F21Q1121 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,78400/R 18,920000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,78400 3,78400
Maquinària:

1,56000/R 15,600000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

4,46200/R 44,620000,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,02200 6,02200

0,056761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,86276

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,86276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,16m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

F2213422 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,16312/R 83,240000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,16312 3,16312
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COST DIRECTE 3,16312

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,16312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,75m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

F221C472 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,74580/R 83,240000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,74580 3,74580

COST DIRECTE 3,74580

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,74580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,15m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F222142A Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,15000/R 50,000000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,15000 7,15000

COST DIRECTE 7,15000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,13m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

F2225121 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46320/R 18,290000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,46320 1,46320
Maquinària:

6,64000/R 50,000000,1328C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,64000 6,64000
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0,021951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,12515

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,12515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,18m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló garbellat per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

F228U010 Rend.: 1,088P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47794/R 18,920000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,47794 3,47794
Maquinària:

5,27206/R 57,360000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,50368/R 8,180000,200C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 6,77574 6,77574
Materials:

17,8710015,540001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 17,87100 17,87100

0,052171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,17685

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,17685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,07m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30%

F2315501 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,77970/R 21,870000,310A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,66990/R 18,290000,310A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,44960 12,44960
Materials:

0,093801,340000,070B0A31000 =xClau acerkg

1,158300,390002,970B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,059687,190000,0083B0D61170 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

m3

Subtotal... 1,31178 1,31178

0,311242,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,07262

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,07262COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,18m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

F2R350AA Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,17600/R 48,250000,128C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 6,17600 6,17600

COST DIRECTE 6,17600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,17600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

F2R450A9 Rend.: 1,359P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,31932/R 56,030000,032C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

3,47940/R 48,250000,098C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 4,79872 4,79872

COST DIRECTE 4,79872

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,79872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,07m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

F2R5426A Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,06994/R 37,710000,214C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 8,06994 8,06994

COST DIRECTE 8,06994

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,06994COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,700004,700001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,40m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i
plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i
diàmetre 5 mm, amb doblegat longitudinal, muntada
sobre tub d'acer i accessoris de fixació, col·locats
cada 2,70 m sobre daus de formigó. Postes no
inclosus

F6A1ZZ01 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48490/R 22,590000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,18700/R 21,870000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,94200/R 19,420000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,61390 6,61390
Materials:

1,690001,690001,000B0A216A6 =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 10 mm de pas de malla i de D 1,1 mm

m2

Subtotal... 1,69000 1,69000

0,099211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,40311

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,40311COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,33m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

F932101F Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91450/R 18,290000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91450 0,91450
Maquinària:

1,89350/R 54,100000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,51560/R 62,890000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,47410 5,47410
Materials:

0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3

17,8710015,540001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 17,92350 17,92350

0,013721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,32582

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,32582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,10m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

F965A2C9 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81140/R 21,870000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,41340/R 18,290000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,22480 13,22480
Materials:

3,6448957,130000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0784137,340000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

5,953505,670001,050B965A2C0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

m

Subtotal... 9,67680 9,67680

0,198371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,09997

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,09997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,02m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 200 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

FD5A5G05 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,71790/R 21,870000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,30410/R 18,290000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,02200 9,02200
Maquinària:

3,80000/R 50,000000,076C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,81800/R 8,180000,100C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,61800 4,61800
Materials:

9,3000018,600000,500B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

2,940002,800001,050BD5B1J00 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre

m

Subtotal... 12,24000 12,24000

0,135331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,01533

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,01533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,39m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6, sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD5KJ24E Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,39770/R 21,870001,710A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

31,27590/R 18,290001,710A0140000 =xManobreh

Subtotal... 68,67360 68,67360
Materials:

0,002101,050000,002B0111000 =xAiguam3

0,61281100,460000,0061B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

12,2782761,330000,2002B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

8,579340,2200038,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

4,2124377,150700,0546D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 25,68495 25,68495

1,030101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,38865

0,00%GASTOS INDIRECTOS

95,38865COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €80,13u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

FD5ZBCC4 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,18540/R 21,870000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,68180/R 18,290000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,86720 16,86720
Materials:

1,4936037,340000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

61,5200061,520001,000BD5ZBCC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 63,01360 63,01360

0,253011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,13381

0,00%GASTOS INDIRECTOS

80,13381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,63m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JE186 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,16260/R 22,590000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,71880/R 19,420000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,88140 5,88140
Materials:

4,661404,570001,020BD7JE180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 4,66140 4,66140

0,088221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,63102

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,63102COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,86m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JL186 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,32520/R 22,590000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,43760/R 19,420000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,76280 11,76280
Materials:

17,9214017,570001,020BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 17,92140 17,92140

0,176441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,86064

0,00%GASTOS INDIRECTOS

29,86064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,82u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 40 cm

FDB27429 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68620/R 21,870000,260A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,75540/R 18,290000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,44160 10,44160
Materials:

20,2205061,330000,3297B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 20,22050 20,22050

0,156621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,81872

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,81872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,90u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm

FDB27469 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,74800/R 21,870000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,31600/R 18,290000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,06400 16,06400
Materials:

30,5914061,330000,4988B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 30,59140 30,59140

0,240961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,89636

0,00%GASTOS INDIRECTOS

46,89636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €311,00u Bastiment quadrat de 850x850mm i tapa de fosa dúctil
Model SOLO SC EN124 D400 de EJ GROUP o
equivalent, per a pou de registre, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter t 

FDDZZZ02 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,96670/R 21,870000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,49890/R 18,290000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,46560 16,46560
Materials:

1,3330437,340000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

292,95000292,950001,000SOLOCS =xbastiment i tapa SOLO CS EN124 de EJGROUPut

Subtotal... 294,28304 294,28304

0,246981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 310,99562

0,00%GASTOS INDIRECTOS

310,99562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,31m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19420/R 19,420000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,19420 0,19420
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,11220 0,11220
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0,002911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,30931

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,30931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,88u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre
llit de sorra

FDK254F3 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,87000/R 21,870001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

18,29000/R 18,290001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,16000 40,16000
Materials:

0,2152117,640000,0122B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

8,0955661,330000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,047281,040001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,760220,220008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 11,11827 11,11827

0,602401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,88067

0,00%GASTOS INDIRECTOS

51,88067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,75u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,61800/R 21,870001,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

25,60600/R 18,290001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 56,22400 56,22400
Materials:

0,4851017,640000,0275B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

39,8031761,330000,649B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,440011,430001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

3,959340,2200017,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 45,68762 45,68762
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,843361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,75498

0,00%GASTOS INDIRECTOS

102,75498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,47U Pericó rectangular per a canalització de serveis de
120x60x60cm, amb parets de 14cm de gruix de maó
calat de 10x14x29cm arrebossades i lliscades
interiorment amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165l. amb llit drenant de
grava de pedra de pedrera granítica de 10cm de gruix

FDK3ZZ01 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,67500/R 21,870002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

45,72500/R 18,290002,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 100,40000 100,40000
Materials:

1,7042520,050000,085B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

11,1272039,740000,280B0606220 =xFormigó de resistència 20 n/mm2, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20mm.

M3

11,000000,2200050,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

3,21570107,190160,030D070A4D1 =xMorter 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 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 27,04715 27,04715
Altres:

% 5,02000100,400005,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 5,02000 5,02000

COST DIRECTE 132,46715

0,00%GASTOS INDIRECTOS

132,46715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,89u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,65450/R 21,870000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,40150/R 18,290000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,05600 14,05600
Materials:
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0,1714040,810000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

16,4500016,450001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 16,62140 16,62140

0,210841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,88824

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,88824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,75u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3174 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,84150/R 21,870000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,23050/R 18,290000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,07200 18,07200
Materials:

0,2571040,810000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

39,1500039,150001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

Subtotal... 39,40710 39,40710

0,271081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,75018

0,00%GASTOS INDIRECTOS

57,75018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,13m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

FR2B1105 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,09920/R 26,240000,080A012P200 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 2,09920 2,09920

0,031491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,13069

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,13069COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €211,49u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m
d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les
feines de preparació

FR6P6245 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,87900/R 34,310000,900A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

27,84320/R 24,860001,120A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 58,72220 58,72220
Maquinària:

42,27000/R 50,000000,8454C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

5,69520/R 31,640000,180C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

1,37820/R 45,940000,030C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

Subtotal... 49,34340 49,34340
Materials:

0,042001,050000,040B0111000 =xAiguam3

101,3018465,610001,544B0315601 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

t

0,6146855,880000,011BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 101,95852 101,95852

1,468062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 211,49217

0,00%GASTOS INDIRECTOS

211,49217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,09m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

G2242111 Rend.: 7,724P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30783/R 18,290000,130A0140000 =xManobreh

0,53889/R 18,920000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,84672 0,84672
Maquinària:

0,23299/R 8,180000,220C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,23299 0,23299

0,012701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,09241

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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1,09241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,19m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics
i compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,788P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,48412/R 54,100000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,70347/R 62,890000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,18759 1,18759

COST DIRECTE 1,18759

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,18759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2262111 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,12034/R 86,180000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,62960/R 62,960000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

1,25780/R 62,890000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,40530/R 40,530000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 3,41304 3,41304
Materials:

0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05250 0,05250

COST DIRECTE 3,46554

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,46554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,12m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

G226K210 Rend.: 1,272P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51764/R 18,290000,036A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,51764 0,51764
Maquinària:
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0,61668/R 56,030000,014C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

0,34648/R 62,960000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0,69219/R 62,890000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,65535 1,65535
Materials:

20,9400017,450001,200B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 20,94000 20,94000

0,007761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,12075

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,12075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,05m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

G228AB0F Rend.: 2,233P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52512/R 18,920000,180A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,52512 1,52512
Maquinària:

2,56874/R 57,360000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

0,93345/R 11,580000,180C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 3,50219 3,50219

0,022881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,05019

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,05019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,61m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

G38515G1 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40150/R 18,290000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,40150 6,40150
Materials:

67,1160065,800001,020B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 67,11600 67,11600



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA
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0,096021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,61352

0,00%GASTOS INDIRECTOS

73,61352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

G38B3101 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16114/R 23,020000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16352/R 20,440000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,32466 0,32466
Materials:

0,006481,080000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86697 0,86697

0,004871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19650

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,19650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,20m2 Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i
basaments

G38D1001 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,87850/R 22,510000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh

6,99650/R 19,990000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 14,87500 14,87500
Materials:

0,134941,340000,1007B0A31000 =xClau acerkg

1,012440,390002,596B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,42294222,600000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,111001,010001,100B0D81380 =xPlafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosm2

0,046000,230000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,137502,750000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

0,240000,240001,000B0DZP300 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

u

Subtotal... 3,10482 3,10482
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0,223131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,20295

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,20295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €329,18u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm
de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col·locada

G6A153W7 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,56850/R 22,590002,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,84150/R 21,870000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

24,27500/R 19,420001,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 82,68500 82,68500
Materials:

239,75000239,750001,000B6A153W7 =xPorta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm
de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat

u

4,6777082,499120,0567D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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
165 l

m3

Subtotal... 244,42770 244,42770

2,067132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 329,17983

0,00%GASTOS INDIRECTOS

329,17983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €403,18u Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas
i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

G6A16CW7 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,53250/R 22,590001,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

14,21550/R 21,870000,650A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

33,98500/R 19,420001,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 87,73300 87,73300
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Materials:

302,08000302,080001,000B6A16CW7 =xPorta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas
i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

u

11,1786382,499120,1355D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, 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
165 l

m3

Subtotal... 313,25863 313,25863

2,193332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 403,18495

0,00%GASTOS INDIRECTOS

403,18495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,68m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

G6A19400 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25900/R 22,590000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,18700/R 21,870000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,94200/R 19,420000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,38800 6,38800
Materials:

4,360002,180002,000B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

m2

3,4748010,220000,340B6AZ3134 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

u

2,3570635,180000,067B6AZA164 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

u

Subtotal... 10,19186 10,19186

0,095821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,67568

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,67568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,64m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
97 % del PM

G932101H Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,91450/R 18,290000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91450 0,91450
Maquinària:

1,89350/R 54,100000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,83005/R 62,890000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,78855 5,78855
Materials:

0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3

17,8710015,540001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 17,92350 17,92350

0,013721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,64027

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,64027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,00m2 Subministrament i instala·lació de paviment tipus
GREENCOURTo equivalent constituit per: 
Capa dinàmica de 13 cm de terra negre (pastilla)
estesa, refinat, reglejat i compactació amb materials
inerts amb alt grau de filtració i drenatge d'aigües,
essent la base del nou paviment, esponjat al 35%.
Capa segelladora amb terra de Begues provinent de
pedrera natural, per efectuar el segellat de la pastilla,
generant una capa de protecció de 2 mm, rulat
mecànic amb rulo de 500 Kg., escombrat superficial
del grà amb raspador de goma deixant la superfície
totalment neta per a l'aplicació de capa de rodadura.
Capa de rodadura Beisbol-Court TI-1, formada per
capa de rodadura e 3 cm provinent de pedrera de color
ataronjat, alta compactació, estesa manual, reglejat i
rulat mecànic amb rulo de 500Kg. acabat llastrat amb
estera manual.
Capa Final terra batuda Policourt Fina , capa final de
terra roja, provinent de maó cuit, regat i compactat
entre les dos capes finals de 4 mm. Acabat llastrat
amb estera manual

G932ZZ01 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

13,000000,000CASCOTE =xcascote ceràmicotn

22,0000022,000001,000GREENCOURT =xsubministrament i execució de paviment softbol
greencourt

m2

Subtotal... 22,00000 22,00000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 148Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,00m2 Subministrament i instala·lació de capa de soport pel
paviment tipus GREENCOURTo equivalent formada
per cascote ceràmic de 25 cm de gruix, compactada
amb amb rulo de 1500 Kg., amb pendents de l'1% per
a posterior aplicació de la capa dinàmica 

G932ZZ02 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

13,0000013,000001,000CASCOT =xm2 subministramen i execució de capa de cascote per
a capa de soport del paviment

m2

Subtotal... 13,00000 13,00000

COST DIRECTE 13,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,81m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD571110 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53090/R 21,870000,070A0121000 =xOficial 1ah

1,28030/R 18,290000,070A0140000 =xManobreh

0,66220/R 18,920000,035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,47340 3,47340
Maquinària:

0,41776/R 64,270000,0065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,05500/R 50,000000,0211C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,43280/R 54,100000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 1,90556 1,90556
Materials:

7,9729061,330000,130B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,023761,080000,022B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,067001,340000,050B0A31000 =xClau acerkg

0,260130,390000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,055002,750000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 8,37879 8,37879

0,052101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,80985

0,00%GASTOS INDIRECTOS



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 149Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,80985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,70m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, inclos connexions dels tubs

GDD15524 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

82,95291/R 21,870003,793A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

69,37397/R 18,290003,793A0140000 =xManobreh

Subtotal... 152,32688 152,32688
Materials:

0,005251,050000,005B0111000 =xAiguam3

1,30598100,460000,013B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

21,779930,2200098,9997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

11,0016977,150700,1426D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 34,09285 34,09285

2,284901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 188,70463

0,00%GASTOS INDIRECTOS

188,70463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,30m Paret per a pou quadrat de 60x60 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4. inclos formació de pasamurs

GDD24228 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,12848/R 21,870004,304A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

78,72016/R 18,290004,304A0140000 =xManobreh

Subtotal... 172,84864 172,84864
Materials:

0,006301,050000,006B0111000 =xAiguam3

1,50690100,460000,015B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,170400,13000132,080B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

12,1729388,082000,1382D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 30,85653 30,85653



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 150Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,592731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 206,29790

0,00%GASTOS INDIRECTOS

206,29790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,10u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

GDDZ5DD4 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,07003/R 21,870000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,49890/R 18,290000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,56893 15,56893
Materials:

1,3330437,340000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

74,9600074,960001,000BDDZ5DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 76,29304 76,29304

0,233531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,09550

0,00%GASTOS INDIRECTOS

92,09550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,040006,040001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 6,04000 6,04000

COST DIRECTE 6,04000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 151Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,17u 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

H1421110 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,170006,170001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

u

Subtotal... 6,17000 6,17000

COST DIRECTE 6,17000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,86u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,8600014,860001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 14,86000 14,86000

COST DIRECTE 14,86000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,690000,690001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,62u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,620002,620001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,62000 2,62000

COST DIRECTE 2,62000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,90u 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

H1459630 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,900007,900001,000B1459630 =xParella 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

u

Subtotal... 7,90000 7,90000

COST DIRECTE 7,90000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,24u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,2400021,240001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 21,24000 21,24000

COST DIRECTE 21,24000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 153Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,08u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,080006,080001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 6,08000 6,08000

COST DIRECTE 6,08000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,03u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

H1462242 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,0300023,030001,000B1462242 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

u

Subtotal... 23,03000 23,03000

COST DIRECTE 23,03000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,85u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A,
de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

H1471101 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

43,8500043,850001,000B1471101 =xCinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A,
de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

u

Subtotal... 43,85000 43,85000



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 154Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 43,85000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

43,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,86u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,8600012,860001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

u

Subtotal... 12,86000 12,86000

COST DIRECTE 12,86000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,580004,580001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 4,58000 4,58000

COST DIRECTE 4,58000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,5800017,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 17,58000 17,58000

COST DIRECTE 17,58000

0,00%GASTOS INDIRECTOS



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

17,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,16m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62750/R 22,510000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,70000/R 18,800000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 10,32750 10,32750
Materials:

0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

u

1,1910059,550000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut

m3

1,115405,070000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 2,72640 2,72640

0,103281,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,15718

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,15718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96m Barana de protecció en el perímetre del sostre i o
bastides i borriquetes, d'alçària 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic
telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

H1523221 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93925/R 22,510000,175A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

3,29000/R 18,800000,175A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,22925 7,22925
Materials:

0,288000,120002,400B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

u

0,216000,180001,200B0DZV055 =xElement de suport de barana per a fixar a puntal
metàl·lic, per a 20 usos, per a seguretat i salut

u

1,115405,070000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

0,037129,280000,004B1Z0D5A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos, per a seguretat i salut

cu

Subtotal... 1,65652 1,65652



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,072291,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,95806

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,95806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,28m 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

H152U000 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12550/R 22,510000,050A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,12550 1,12550
Materials:

0,610001,220000,500B1526EL6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

u

0,535500,510001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

m

Subtotal... 1,14550 1,14550

0,011261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,28226

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,28226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,20u Senyal acústica de marxa enreraH15A0003 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

34,2000034,200001,000B15A0003 =xSirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 34,20000 34,20000

COST DIRECTE 34,20000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

34,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €232,25u Protector regulable per a serra circular, col·locatH15A7001 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,25500/R 22,510000,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 11,25500 11,25500
Materials:



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

220,88000220,880001,000B15A7000 =xProtector regulable per a serra circularu

Subtotal... 220,88000 220,88000

0,112551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 232,24755

0,00%GASTOS INDIRECTOS

232,24755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,72h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,51000/R 22,510001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

18,80000/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 41,31000 41,31000

0,413101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,72310

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,72310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88000/R 18,800000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,88000 1,88000
Materials:

0,810000,810001,000B1Z6211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

m

0,039000,130000,300B1Z6AF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 0,84900 0,84900

0,028201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,75720

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,75720COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,00mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

HQU1B150 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

60,0000060,000001,000BQU1B150 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres

mes

Subtotal... 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

60,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,75mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

HQU1E170 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

63,7500063,750001,000BQU1E170 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell

mes

Subtotal... 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

63,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,05u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

123,05000123,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 123,05000 123,05000

COST DIRECTE 123,05000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

123,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,68ut. Lluminaria estanca LED amb difusor opal de
policarbonat, de doble aïllament, IP69, IK08, cablejat
passant, 26 W, long. 1600 mm., 3.350 lumens efectius,
mod. GWS3158T, marca Gewiss o similar. Muntatge
superficial, inclosos elements de suportació i protecció
mecànica al seu voltant amb reixeta Rejiband o similar.

ZZ060001 Rend.: 1,000P- 165

 €47,34ut. Punt de llum -lluminaria-(simple, conmutat, creuament,
directe de quadre, polsador, panel distància...) 
Inclosos conductors i canalització a
lluminaria i a mecanisme d'accionament i part
proporcional de línia des de quadre principal.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
Coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une
23-727-90), protecció superficial fixa i
Dimensionament segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal/ tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i
Suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

ZZ060002 Rend.: 1,000P- 166
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,58ut. Punt de llum enllumenat d'emergència, inclosos
conductors i canalització a lluminaria i part
proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de
coure 07z1-k (as), tub pvc rigid clase m1 (une 
23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament
segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal /tub metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i
suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

ZZ060003 Rend.: 1,000P- 167

 €44,93ut. Alimentació a pressa de corrent simple/multiple o
dispositiu similar inclouent cables i canalització a
mecanisme i part proporcional de línia des de quadre.
Caracteristiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07z1-k (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub pvc rigid clase m1 (une
23-727-90),
Protecció superficial fixa i dimensionament
Segons itc-bt-21.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.
Linia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv
Dins canal metàl·lic tancat amb tapa, accessoris i
suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
Segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

ZZ060004 Rend.: 1,000P- 168

 €189,00ut. Connexió equipotencial de totes les mases
metàl·liques importants dins de l'àmbit del projecte
(estructures, mobiliari, canonades, etc.), mitjatçant
cable de coure de diferents seccions
Connectat a la xarxa de terra existent.
Instal·lat i comprovat.

ZZ060005 Rend.: 1,000P- 169

 €2.746,16ut. Quadre general de distribució sofbol (SP), format per
armari metàl·lic per interiors amb sòcol i portes amb
clau, regletes per a cablejat, bornes,presa de terra
standard, elements de fixació i suports per a
aparamenta. Inclou l'aparamenta que es detalla a
l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic tetrafàsic de
caixa enmotllada 250A, 2 interruptors automatics
tetrafàsics de caixa enmotllada de 100A, 5 interruptors
automàtics 16A i 3 interruptors diferencials
2/40A/30mA

ZZ060006 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

225,90000/R 22,5900010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 225,90000 225,90000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

519,86000519,860001,000BG1AU050 =xArmari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a
quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x1050x175 mm

u

114,7200028,680004,000BG415F9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

877,74000292,580003,000BG41D5RM =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

u

868,60000868,600001,000BG41JBRQ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

u

45,000004,5000010,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

Subtotal... 2.425,92000 2.425,92000
Partides d'obra:

94,3412794,341271,000EG42G27D =xBloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

Subtotal... 94,34127 94,34127

COST DIRECTE 2.746,16127

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.746,16127COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.280,00ut. Quadre SN Torres enllumenat format per armari
metàl·lic per a exterior, construït amb xapa d'acer
zincada en calent, amb sòcol i portes amb clau de
seguretat, regletes per a cablejat, bornes,presa de
terra standard, elements de fixació i suports per a
aparamenta. Amb espai suficient per a la instal·lació
de 14 equips d'alimentació dels projectors. Inclou
l'aparamenta que es detalla a l'esquema unifilar: 1
interruptor automàtic tetrafàsic de caixa enmotllada
100A, 3 interruptors automatics tetrafàsics, 15
interruptors automàtics bifàsic, 3 interruptors
diferencials 4/40A/30mA, 1 interruptor diferencial
2/40A/30mA i 3 contactors tetrafàsics. Inclou bancada
de formigó de 220x30x30 cm.

ZZ060007 Rend.: 1,000P- 171

 €210,00ut. Quadre sofbol Subministrament Socors (SS), format
per armari metàl·lic per interiors amb sòcol i portes
amb clau, regletes per a cablejat, bornes,presa de
terra standard, elements de fixació i suports per a
aparamenta. Inclou l'aparamenta que es detalla a
l'esquema unifilar: 1 interruptor automàtic bifàsic de
10A, 1 interruptor diferencials 2/40A/30mA i 1 relé 10
A.

ZZ060009 Rend.: 1,000P- 172

 €7.912,70Ut. Torre per a enllumenat de gran alçada, de 18m, de
planxa d'acer galvanitzat en calent, de forma
troncopiramidal, de la marca BACOLSA o similar.
Proveïda amb plataforma per a 14+3 projectors, amb
replà abatible, amb escala de protecció antipànic.
Inclou perns d'ancoratge i la plantilla. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

ZZ065001 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

451,80000/R 22,5900020,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

387,80000/R 19,3900020,000A013H000 =xAjudant electricistah

6.850,00000/R 6.850,000001,000AZ065001 =xTorre per a enllumenat de 20m. amb replà abatible,
per a 7 projectors, Bacolsa, amb p.p. accessoris.

Ut.

Subtotal... 7.689,60000 7.689,60000
Maquinària:

223,10000/R 44,620005,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 223,10000 223,10000

COST DIRECTE 7.912,70000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7.912,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.037,40ut. Projector HM de 2000 W, sim, ext. MN, marca Gewiss,
mod. COLOSSEUM o similar, amb grup d'alimentació
2000W MT/MN 400V-50Hz, IP66,ref. GW84644 i GW
84621. Inclosa làmpada Philips MHN-LA 2000 / 842 X
528. Amb part proporcional d'accessoris i instal·lació.
Equips situats en quadre exterior a la base de la torre.

ZZ065003 Rend.: 1,000P- 174

 €1.044,05ut. Projector HM de 2000 W, cir, ext. MN, marca Gewiss,
mod. COLOSSEUM o similar, amb grup d'alimentació
2000W MT/MN 400V-50Hz, IP66,ref. GW84757 i GW
84621. Inclosa làmpada Osram HQI-TS 2000W 1D/S .
Amb part proporcional d'accessoris i instal·lació.
Equips situats en quadre exterior a la base de la torre.

ZZ065004 Rend.: 1,000P- 175

 €540,00ut. Projector LED Smart(4)HB5+5L, marca Gewiss o
similar, amb marc tecnopolímer,138W, 12.750 lumens,
IP66, amb vidre de protecció IK08, vida estimada
80.000h., amb brida i suportació. Instal·lat.

ZZ065006 Rend.: 1,000P- 176
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 €4.033,30ut. Quadre digital comandament enllumenat fins a 34
punts i diversos escenaris inclouent:
- Estació compacta programable mod. ECOS500,
marca Sauter o similar amb capacitat de regulació i
control autònom, doble connexió a bus BACnet. Amb
34 punts d'entrada/sortida. Connexió de bus per a
sondes EY-RU i mòduls de camp ECOlink. Amb
funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 220V.  Muntatge en carril DIN.
- 4 Mòduls de camp ECOLink510 de Sauter o similar
per a comunicació amb els controladors
EY-RC50*F00*. Alimentació a 24Vac, amb 3 sortides
relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides
0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
- Quadre elèctric per a estacions de control, compost
d'armari metàl·lic d'Himel o similar, amb els elements
necessaris: transformador 220/24Vca, pressa de
corrent, bornes, elements de protecció, etc..
Completament cablejat a bornes.
-25 relès 12Vcc per a carril DIN.
- Pantalla tàctil color de 5,7´´, model LVIS-ME200 amb
comunicació Bacnet natiu, alimentació 24Vca amb
capacitat de comunicació fins a 500 objectes.
Connexió amb xarxa ethernet o MS/TP485. Lectura i
escriptura de tos els valors, horaris, calendari, així com
els histórics dels objectes definits en les estacions.
Inclou accessori LVIS-FRAME 1 per a muntatge en
quadre elèctric.
- Programació d'enginyeria d'imatges i fitxers en la
unitat central segons especificacions de la D.F.
Dinamització dels punts de control del programa de
gestió. Creació del programa de alarmes pel control
automàtic i optimitzat del sistema. Comprovació dels
elements de camp i testeig amb patró. Carrega de
programes en les estacions de control i numeració de
les mateixes. Programació dels bucles de regulació
DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de
connexionat i comprovació d'equip de camp (sondes,
actuadors, senyals digitals, etc.).
Tot instal·lat i amb posada en marxa.

ZZ065007 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

481,14000481,140001,000ZA065001 =xEstació compacta ECOS500ut.

416,64000104,160004,000ZA065002 =xMòdul camp ECO Link51'ut.

648,00000648,000001,000ZA065003 =xQuadre elèctric per a estacions de control, armari
Himel i aparamenta

ut.

428,5000017,1400025,000ZA065004 =xRelé 12Vcc carril DINut.

844,02000844,020001,000ZA065005 =xPantalla tàctil 5,7´´ut.

1.215,000001.215,000001,000ZA065006 =xProgramació i enginyeriaut.

Subtotal... 4.033,30000 4.033,30000

COST DIRECTE 4.033,30000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4.033,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €257,34ut. Quadre analógic comandament enllumenat camp 3
enceses, format per armari metàl·lic per interior amb
selector de 4 posicions (off, classe III, classe II, classe
I) amb trafo 230/24Vca. Inclou també interruptor i relé
auxiliar de l'enllumenat de seguretat.

ZZ065008 Rend.: 1,000P- 178

 €171,00ut. Programador modular HUNTER PC-4E o similar, de
base 4 estacions ampliable fins a 16, amb
transformador extern i muntatge interior, 3 programes
amb diverses opcions. Arrencada per programació.
Entrada 230 VCA, Sortida 24VCA, comandament a
distàcia icr-roam i sistema centralitzat IMMS

ZZ070001 Rend.: 1,000P- 179

 €57,71ut. Mòdul HUNTER PCM-300 o similar, 3 estacions
adaptables amb tots els models ProC

ZZ070002 Rend.: 1,000P- 180

 €217,80ut. Mòdul HUNTER PCM-900 o similar, 9 estacions
adaptables amb tots els models ProC

ZZ070003 Rend.: 1,000P- 181

 €332,15ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G880E. Radi
de 20,4 a 26,8 m. Cabal de 5,11 a 13,15 m3/h.
Interval de pressions de 4,5 a 7 bar. Circle complet.
Amb vàlvula elèctrica incorporada. Rosca ACME d'1
1/2´´. Emergencia 8 cm. Alçada total: 30 cm. Instal·lat i
connectat elèctrica i hidraúlicament.

ZZ070004 Rend.: 1,000P- 182

 €375,30ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G885E. Radi
de 13,1 a 27,7 m. Cabal de 1,86 a 13,06 m3/h.
Interval de pressions de 3,4 a 7 bar. Circle complet i
sectorial 60º-360º. Amb vàlvula elèctrica incorporada.
Rosca ACME d'1´´ 1/2. Emergencia 9,5 cm. Alçada
total: 30 cm. Instal·lat i connectat elèctrica i
hidraúlicament.

ZZ070005 Rend.: 1,000P- 183

 €375,30ut. Aspersor emergent de turbina HUNTER G884E o
similar. Radi de 14,9 a 28,3 m. Cabal de 3,28 a 13,24
m3/h. Interval de pressions de 3,4 a 7 bar. Circle
complet. Amb vàlvula elèctrica incorporada. Rosca
ACME d'1´´ 1/2. Emergencia 9,5 cm. Alçada total: 30
cm. Instal·lat i connectat elèctrica i hidraúlicament.

ZZ070006 Rend.: 1,000P- 184

 €37,28ut. Collaret de pressa diàmetre 63 mm a 1''1/2ZZ070007 Rend.: 1,000P- 185

 €3,95ut. Connexió estanca soterrada per a cable 3x1,5 mm2ZZ070009 Rend.: 1,000P- 186

 €102,34ut. Armari exterior amb clau per allotjar programador i
elements de gestió del reg

ZZ070010 Rend.: 1,000P- 187

 €130,68ut. Hidrant Hunter mod. HQ5LRC 1'' amb clauZZ070011 Rend.: 1,000P- 188
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 €58,23ut. Colze mòvil Hunter HS-100 per a clau 1´´
mascle-femella

ZZ070012 Rend.: 1,000P- 189

 €52,20ut. Colze articulat de PVC HSJ-3 d'1''1/2 de diàmetre per
a instal·lacions d'aspersors G880

ZZ070013 Rend.: 1,000P- 190

 €30,49ut. Colze articulat de PVC HSJ-1 d'1'' de diàmetre amb
rosca especial per a hidrants

ZZ070014 Rend.: 1,000P- 191

 €331,00ut. Vàlvules per a la selecció de la procedència de l'aigua:
grup de pressió o xarxa.  Inclou:
2 claus de pas embridades de 2´´
2 vàlvules de retenció de 2´´
accessoris de PE i peces d'unió
Amb plaques d'identificació de les canonades.
Tot instal·lat dins de pericó o armari.

ZZ070015 Rend.: 1,000P- 192

 €38,84ut. Màniga de 20 m./ 15 mm. diàmetre, amb 5 capes i
resistent rajos UV, sistema no torsió, amb carret,
connectors i pistola de reg. Instal·lada.

ZZ070016 Rend.: 1,000P- 193

 €18,27ut. Collaret de pressa diàmetre 32 mm a 1''ZZ070017 Rend.: 1,000P- 194

 €369,60Ut. Difusor de 100-50-20 W rms 100v i 8 ohms per a
exterior IP45. Ref. EPAB-6WP/WS, marca EGI o
similar.  Inclosos elements de sujecció a suport.

ZZ080001 Rend.: 1,000P- 195

 €102,08Ut. Micròfon dinàmic super-cardicoide per a paraula i
instruments de vent.  Ref. M976, marca EGI o similar.

ZZ080002 Rend.: 1,000P- 196

 €378,40Ut. Armari rack portatil de 19'' , de 6 u., transportable amb
proteccions de goma  i nanses. Ref. 07035

ZZ080003 Rend.: 1,000P- 197

 €365,20Ut. Mesclador amb 9 entrades àudio + 2 sortides, ref.
MX5539 o similar, marca EGI.

ZZ080004 Rend.: 1,000P- 198

 €435,60Ut. Etapa de potència 2x250W,4 ohm o 1x500W a 8 ohm
de 2 unitats de rack, ref. 63003, marca EGI o similar.

ZZ080005 Rend.: 1,000P- 199

 €60,72Ut. Suport de rack per altres font de soZZ080006 Rend.: 1,000P- 200

 €183,92Ut. Unitat de distribució de xarxa amb 8 presses
multiestandard

ZZ080007 Rend.: 1,000P- 201

 €14,08Ut. Cable balancejat d'1 xlr femella a 1 xlr mascle, 6 m.
negre

ZZ080008 Rend.: 1,000P- 202



ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 167Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,95Ut. Cable bipolar trenat (2 x 1,5 mm) lliure d'halògensZZ080009 Rend.: 1,000P- 203

 €94,25ut. Expansor 8 zones 1 sortidaZZ085001 Rend.: 1,000P- 204

 €144,65ut. Font d'alimentació conmutada de 13,8V/2A amb caixa
metàl·lica, certificada EN50131, grau 3, amb sortides
de col·l3ctor obert protegides contra descàrregues
electrostàtiques i sobretensions: fallada de xarxa
elèctrica, bateria descarregada, en mal estat o absent.
Test dinàmic de bateria cada 10 minuts. Tàmper NC
de tapa i paret. Senyalització en l'exterior de la caixa
de xarxa i bateria. Led d'estat individual. Sortida de
càrrega de bateria 13,8V/3A, protegida i curtcircuitable.
Alimentació 230Vca. Caixa metàl·lica pintada en
epoxy blanc.

ZZ085002 Rend.: 1,000P- 205

 €29,91ut. Bateria 12 V, 7Ah d'àcid segellat totalment
recarregable , sense manteniment.

ZZ085003 Rend.: 1,000P- 206

 €56,06ut. Contacte magnètic DC superf., metàl·lic per a
muntatge en portes i en sòl. Subministrat amb 2 m. de
cable armat de 4 fils. Contacte NT. Obertura
operativa màxima 75 mm. Dimensions: 76x12x35 mm,
contacte 76x12x35 mm.  Grau 2.

ZZ085004 Rend.: 1,000P- 207

 €52,20ut. Detector moviment Tritech Blue Line Gen2
(ISC_BDL2) amb tecnologia de detecció per infrarrojos
passius (PIR) i microones amb processament avançat
de senyals. Cobertura de 12x12 m. Alçada de
muntatge de 2,3 a 2,8 m. Compensació dinàmica de
temperatura. Cobertura de paret a paret. Grau 2 amb
discriminació d'animals fins a 45 Kg.

ZZ085005 Rend.: 1,000P- 208

 €728,90ut. Partida alçada pel cablejat de tota l'ampliació de la
instal·lació d'alarma des de la centraleta situada al
camp de beisbol fins als armaris situats a peu de torres
d'enllumenat i fins la sala de megafonia del camp de
sofbal. Inclou cablejat 10x0,22 mm + 2x0,75 i tub
corrugat diàmetre 90 mm, tub rígid en trams interiors i
registres de pas.

ZZ085006 Rend.: 1,000P- 209

 €995,00P.A. Instal·lació de tot el material del capítol, connexió de
detectors, inclòs antisabotatges i posada en marxa.

ZZ085007 Rend.: 1,000P- 210

 €1.000,00ut. Legalització elèctrica de tota la instal·lació del projecte
incloent visats, butlletins i inspecció d'industria.

ZZ090002 Rend.: 1,000P- 211

 €66,96ut. Sirena per a muntatge exterior. potencia altaveu
seleccionable (85-108 DB), bateria inclosa. bitonal,
proteccio antisabotatge. leds amb alta visibilitat 12 v.

ZZ40010 Rend.: 1,000P- 212
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €750,00pa Partida alçada de abonament íntegre en concepte de
neteja i enretirada d'elements sobrants de l'obra.

CAP700002
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,80m3 canon d'abocament de residus inerts procedents de
demolicions

CANON2

 €13,00m2 m2 subministramen i execució de capa de cascote per
a capa de soport del paviment

CASCOT

 €13,00tn cascote ceràmicoCASCOTE

 €68,00ml grada de fins a 7,5 m de longitud de 44x100-83cmGRADA44-80

 €22,00m2 subministrament i execució de paviment softbol
greencourt

GREENCOURT

 €3,65m2 malla el b/corrugadaME 20x20 cmMALLA

 €85,00tn terra batuda policourt gruesaPOLICOURT

 €185,00m3 subministrament de terra batudaTERRABATUDA

 €481,14ut. Estació compacta ECOS500ZA065001

 €104,16ut. Mòdul camp ECO Link51'ZA065002

 €648,00ut. Quadre elèctric per a estacions de control, armari
Himel i aparamenta

ZA065003

 €17,14ut. Relé 12Vcc carril DINZA065004

 €844,02ut. Pantalla tàctil 5,7´´ZA065005

 €1.215,00ut. Programació i enginyeriaZA065006
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:17/02/17 1Data:

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.05.01 AIGUA POTABLE I REG 2.921,78
Subcapítol 01.05.02 XARXA ELECTRICA, ENLLUMENAT I CONTROL 2.929,76
Subcapítol 01.05.03 MEGAFONIA i ALARMA 907,06

01.05 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSCapítulo 6.758,60

Subcapítol 01.06.01 FONAMENTS 33.722,81
Subcapítol 01.06.02 PARETS DE BLOCS 40.888,70
Subcapítol 01.06.03 ESTRUCTURA METÀL·LICA 15.601,86
Subcapítol 01.06.04 PAVIMENTS 20.638,45
Subcapítol 01.06.05 PROTECCIONS 8.287,48

01.06 CONSTRUCCIONSCapítulo 119.139,30

Subcapítol 01.09.60 Electricitat 28.401,61
Subcapítol 01.09.65 Enllumenat 50.909,03
Subcapítol 01.09.70 Reg 17.692,44
Subcapítol 01.09.71 Lampisteria 728,65
Subcapítol 01.09.80 Megafonía 3.331,09
Subcapítol 01.09.85 Alarma 2.598,54
Subcapítol 01.09.90 Varis 1.056,71

01.09 INSTAL·LACIONSCapítulo 104.718,07

Subcapítol 01.11.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 983,22
Subcapítol 01.11.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 7.181,65
Subcapítol 01.11.03 EQUIPAMENTS 432,43

01.11 SEGURETAT I SALUTCapítulo 8.597,30

239.213,27

NIVELL 2: CAPÍTULO Import

Capítulo 01.01 TREBALLS PREVIS 7.893,28
Capítulo 01.02 ENDERROCS 3.972,31
Capítulo 01.03 MOVIMENT DE TERRES 41.754,29
Capítulo 01.04 DRENATGE 28.900,58
Capítulo 01.05 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS 6.758,60
Capítulo 01.06 CONSTRUCCIONS 119.139,30
Capítulo 01.07 CAMP DE JOC 94.696,92
Capítulo 01.08 EQUIPAMENT ESPORTIU 6.597,36
Capítulo 01.09 INSTAL·LACIONS 104.718,07
Capítulo 01.10 CONTROL QUALITAT 4.117,00
Capítulo 01.11 SEGURETAT I SALUT 8.597,30

01 Presupuesto  01Obra 427.145,01

427.145,01

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Presupuesto 01 427.145,01
427.145,01

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

427.145,01PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

55.528,8513 % Despeses Generals SOBRE 427.145,01....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 427.145,01....................................................................................................................................25.628,70

Subtotal 508.302,56

21 % IVA SOBRE 508.302,56....................................................................................................................................106.743,54

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 615.046,10€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS QUINZE MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS )
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* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los
cementos naturales.   
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0606220.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril.
S’han considerat els tipus de formigons següents:
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per la dosificació de ciment, d’ús
estructural o no
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments de carreteres

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions
de la EHE, i el PG 3/75.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s’expressarà com a mínim, la següent
informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm²
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així
com les limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que
el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la Norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre
tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice,
per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i
ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat
a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.
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Tipus de ciment:
- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301)
 Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
- Formigó armat Ciments comuns (UNE 80-301)
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua de mar
(UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306)
Classe del ciment >= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d’exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat >= 275 kg/m3
- A totes les obres <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d’exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca 0 - 2 cm
- Consistència plàstica 3 - 5 cm
- Consistència tova 6 - 9 cm
- Consistència fluida   10- 15 cm
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir:
- Pretesat  <= 0,2% pes de ciment
- Armat  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca Nul
- Consistència plàstica o tova ± 1 cm
- Consistència fluida   ± 2 cm

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP):
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28
dies (UNE 83-301 i UNE 83-305).
Contingut de ciment  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment  <= 0,55

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
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- Consistència   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc.
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades
per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89
(BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NN14C,B06NLA1C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.   
S'han considerat els materials següents:   
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació

del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:   
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C   
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.   
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.   
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
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Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.   
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.   
Classe resistent del ciment:  >= 32,5   
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   

Toleràncies respecte de la dosificació:   
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Data i hora de lliurament   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.   

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:   
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista   
- Control de les condicions de subministrament.   
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)   
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb
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la dosificació correcta.   
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B081C010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit,
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.   
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que,
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les
seves propietats o donar-li característiques especials.   
S'han considerat els elements següents:   
- Colorant   
- Additius per a formigó:   

- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment   

- Additius per a morters:   
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat   

- Addicions:   
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada   
   

ADDITIUS:   
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó o morter.   
Ha de tenir un aspecte homogeni.   
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
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segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.   
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel

fabricant   
Característiques complementàries:   
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència

especificat pel fabricant   
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):   

- D >= 1,10:  ± 0,03
- D <= 1,10:  ± 0,02   

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):   
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T   

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant   
   
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:   
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment,
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .   
Limitacions d'ús d'additius   
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i

pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN

12350-7)   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
   
ADDITIUS PER A FORMIGONS:   
Característiques essencials:   
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant   
Característiques complementàries:   
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel

fabricant   
   
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:   
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.   
Característiques essencials:   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%   
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm   
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%   
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.   
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.   
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.   
Característiques complementàries:   
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres   
   
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:   
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.   
Característiques essencials:   
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%   
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
   
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:   
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per
una mateixa quantitat d'aigua.   
Característiques essencials:   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:   
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- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%   
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):   

- 1 dia:  >= 140%   
- 28 dies:  >= 115%   

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:   
- Consistència:   

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm   

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial   

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum   
   

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:   
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.   
Característiques essencials:   
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
   
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:   
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.   
Característiques essencials:   
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%   
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%   
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
   
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:   
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.   
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.   
Característiques essencials:   
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):   

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min   

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):   
- 7 dies:  >= 80%
- 28 dies:  >= 90%   

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
- Reducció d'aigua:  >= 5%   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
   
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:   
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té
per objecte accelerar el procés d'adormiment.   
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la
proporció desitjada d'additiu.   
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.   
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.   
Característiques essencials:   
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):   

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%   

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):   
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies   

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%   
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):   
- 2%:  <= 90 min
- 3%:  <= 30 min
- 4%:  <= 3 min
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- 5%:  <= 2 min   
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.   
   
ADDITIUS PER A MORTERS:   
Característiques essencials:   
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant   
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni   
Característiques complementàries:   
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant    
   
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:   
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.   
Característiques essencials:   
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):   

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%   

Característiques complementàries:   
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%   
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.   
   
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:   
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte
retardar l'inici de l'adormiment.   
Característiques essencials:   

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%   

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):   
Característiques complementàries:   
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter

d'assaig amb additiu   
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.   
   
COLORANT:   
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.   
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
   
ADDICIONS:   
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una
quantitat <=10% del pes del ciment   
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.   
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del
tipus CEM I   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
   
CENDRES VOLANTS:   
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació
electrostàtica o per captació mecànica.   
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    9



a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de
l'EHE.   
Resultats segons la UNE-EN 450-1:   
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:   
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%   
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui
< 10 mm)   
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%   
Característiques físiques:   
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):   

- A 28 dies:  > 75%
- A 90 dies:  > 85%   

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm   
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %   
Toleràncies:   
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3   
- Pèrdua al foc:  + 2,0%   
- Finor:  + 5,0%
- Variació de la finor:  ± 5,0%   
- Contingut de clorurs:  + 0,01%   
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%   
- Contingut SO3:  + 0,5%   
- Estabilitat:  + 1,0 mm   
- Índex d'activitat:  - 5,0%   
   
FUM DE SILICI:   
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que
s'obté silici i ferrosilici.   
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors,
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.   
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%   
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%   
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%   
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%   
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%   
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum   
   
ESCÒRIA GRANULADA:   
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la
confecció de formigons.   
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).   
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.   
No ha de contenir sulfurs oxidables.   
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:   
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20

kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%   
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la   
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):   
- Amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%   
   
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:   
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20   
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:   
- 20 < alfa <= 40:  h < 15%
- 40 < alfa <= 60:  h < 20%
- alfa > 60:  h < 25%   
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:   
+----------------------------------------+
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦            ¦       que hi passen       ¦
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¦------------¦---------------------------¦
¦      5     ¦         95 - 100          ¦
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦
+----------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:   
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.   
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS   
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.   
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de
70 cm d'amplària.   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:   
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les
diverses fraccions granulomètriques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS:   
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
   
ADDITIUS PER A MORTERS:   
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.   
   
ADDICIONS PER A FORMIGONS:   
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.   
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y
criterios de conformidad.   
   
ÚS PER A FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a morter per a ram de paleta,
 - Productes per a formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.    
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
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en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.    
La documentació ha d'incloure també:   
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar

els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent   
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:   
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:   
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)   
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja

no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el

seu cas   
   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:   
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:   
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)   
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja

no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació: ZA.3   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu

cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el

seu cas   
   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:   
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.    
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.    
La documentació ha d'incloure també:   
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
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els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent   
A la fulla de subministrament hi ha de constar:   
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a formigons, morters i pastes:   
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions   
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres

volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament   
La documentació ha d'incloure també:   
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar

els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:   
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:   
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de

qualitat d'acord a les condicions exigides.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:   
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Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:   

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)   
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)   
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)   
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)   
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)   
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)   
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)   
   

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:   

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)   
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)   
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)   
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)   
   

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:   
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:   
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 29º de l'EHE.    
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:   
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el
corresponent certificat de garantia del fabricant.   
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:   
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del
plec.   
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 30º de l'EHE.    

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A2 -  TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A216A6,B0A216SG.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple,
teixit simple o doble) amb filferros d'acer.   
S'han considerat els tipus següents:   
- De simple torsió   
- De triple torsió   
- De teixit senzill de filferro ondulat   
- De teixit doble de filferro ondulat   
- Amb remat superior decoratiu   
S'han considerat els acabats dels filferros següents:   
- Galvanitzat   
- Galvanitzat i plastificat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.   
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.   
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.   
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.   
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són
plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.   
   
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:   
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles
aproximadament quadrades.   
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.   
Toleràncies:   
- Pas de malla:   

- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm   

- Alçària de la tela:   
- Malla de 25 mm:  ± 30 mm
- Malla de 40 mm:  ± 30 mm
- Malla de 45 mm:  ± 30 mm
- Malla de 50 mm:  ± 40 mm
- Malla de 60 mm:  ± 50 mm
- Malla de 75 mm:  ± 60 mm   

- Diàmetre del filferro galvanitzat:   
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2   
   

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:   
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de
forma hexagonal.   
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.   
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.   
Toleràncies:   
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm   
- Diàmetre del filferro galvanitzat:   

- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm
- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm
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- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm
- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm   

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m   
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:   
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6:
Enrejado de simple torsión.   
   
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:   
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3:
Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.   
   
ALTRES TELES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:   
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el
control serà:   
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i

recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.   

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es

realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
((UNE-EN 10218-1)   

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).   
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment

(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes
UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant   

   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.   
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per
realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control
serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:   
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.   
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les
condicions especificades.   
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A3 -  CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Gafes de pala i punta   
- Claus d'impacte   
- Claus d'acer   
- Claus de coure   
- Claus d'acer galvanitzat   
- Tatxes d'acer   
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.   
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.   
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.   
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.   
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.   
   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2   
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%   
Toleràncies dels claus i tatxes:   
- Llargària:  ± 1 D   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.   
   
CLAUS I TATXES:   
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.   
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.   
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.   
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.   
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA
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B0A6 -  TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A62M90.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.   
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.   
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.   
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.   
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).   
Cementació del vis:  > 0,1 mm   
   
TAC QUÍMIC:   
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.   
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.   
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.   
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm   
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h   

- 5°C - 0°C: 5 h   
   

VOLANDERES:   
Diàmetre interior de la volandera:   
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:   
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A7 -  ABRAÇADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A75800.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:   
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per

un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per

un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per

forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb

forat roscat de M6   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.   
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.   
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora
en una regleta de suport fixada prèviament.   
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.   
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.   
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.   
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
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B0D2 -  TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21030.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
- Torsió:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 -  LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
- Torsió:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 -  PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D61170.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Puntal rodó de fusta   
- Puntal metàl·lic telescòpic   
   
PUNTAL DE FUSTA:   
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 2 mm   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
   
PUNTAL METÀL·LIC:   
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.   
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦
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¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 -  TAULERS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tauler de fusta   
- Tauler aglomerat de fusta   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
- Gruix:  ± 0,3 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Angles:  ± 1°   
   
TAULERS DE FUSTA:   
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
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- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
   
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:   
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.   
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.   
No ha de tenir defectes superficials.   
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3   
Mòdul d'elasticitat:   
- Mínim:  2100 N/mm2
- Mitjà:  2500 N/mm2   
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%   
Inflament en:   
- Gruix:  <= 3%
- Llargària:  <= 0,3%
- Absorció d'aigua:  <= 6%   
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2   
Resistència a l'arrencada de cargols:   
- A la cara:  >= 1,40 kN
- Al cantell:  >= 1,15 kN   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D8 -  PLAFONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D81380.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.   
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.   
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.   
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.   
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Toleràncies:   
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZA000,B0DZP300,B0DZ4000,B0DZSM0K,B0DZV055.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de

cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.   
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:   
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.   
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.   
   
FLEIX:   
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Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Amplària:  >= 10 mm   
Gruix:  >= 0,7 mm   
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm   
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm   
   
DESENCOFRANT:   
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.   
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.   
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.   
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient   
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació   
   
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:   
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.   
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.   
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.   
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.   
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.   
Toleràncies:   
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària   
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m   
   
BASTIDES:   
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.   
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.   
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.   
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   
   
DESENCOFRANT:   
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
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B0EA -  PECES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0EAA4LJ,B0EA3417.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)   
S'han considerat els tipus següents:   
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:   
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de

no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la

categoria I.   
En funció del volum i disposició de forats:   
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades   
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:   
- Llis   
- Rugós   
- Amb relleu especial   
- Esmaltats   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions,
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.   
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.   
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar
l'adherència del possible revestiment.   
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.   
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.   
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.   
Volum de forats:   
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 50%
- Alleugerit:  <= 60%
- Foradat:  <= 70%   
Volum de cada forat:   
- Massís:  <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%   
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):   
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Durabilitat (resistència gel/desgel)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)   
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)   
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria I o II   
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant   
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:   
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials

orgànics distribuïts de forma homogènia:   
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares
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exposades a exteriors:   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant   
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%   
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)   
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total
- Blocs cara vista:   

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE-EN 771-3

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)   
Característiques complementàries:   
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant   
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de
hormigón (áridos densos y ligeros).   
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas   
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3   
   

OPERACIONS DE CONTROL:   
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:   
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS D'ACABAT:   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Resistència a la compressió   
- Contingut de sulfats solubles SO3   
- Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques

geomètriques següents:   
- Llargària   
- Amplària   
- Gruix   
- Rectitud d'arestes   
- Planor   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS PER A PARETS
ESTRUCTURALS I DE TANCAMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a
càrrec del Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts
sobre totes les peces resultin satisfactoris.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS D'ACABAT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
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qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1411111,B1421110,B1433115,B1441201,B1455710,B1461110,B1462242,B1487350,B1485140,B1471101,B145K153,B1488
580,B1459630.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics   
Resten expressament exclosos:   
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a

protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de

l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de

molèstia   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència
física de l'EPI.   
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte
SPC d'eficàcia equivalent.   
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
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Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de
complir els següents requisits:    
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica
d'ulls i oïdes.   
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge

d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una   
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis
de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.   

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes   

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de
les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense
perforar-se   

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no
se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material
en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació
(injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets
servir i es trobin emmagatzemats   

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per
altres, totalment nous   

   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.   
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:   
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a

l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva
resistència i eficàcia.

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients
agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats
botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de
tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor
ventilació.

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.   
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:   
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà   
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.   
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.   
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.   
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.   
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.   
Vidres de protecció:   
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic

transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques,
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les
radiacions incidents.

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.   
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PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:   
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè

per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin

l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars
correctors específics per l'usuari.   

   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han
estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.      
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant
l'eventual introducció de partícules incandescents.   
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
Els cinturons reuniran les següents característiques:   
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat

apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més

reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o

filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure
des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar
subjectes mitjançant reblons.

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La   
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.   

   
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:   
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents característiques:   
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.   
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre
l'evaporació de la suor.   
   
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:   
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les
següents característiques:   
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
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- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:   
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel
fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de
la forma següent:   
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí

sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar
adversament al beneficiari de la seva utilització.

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància
amb la protecció adequada.

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar
durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com
sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la
morfologia de l'usuari.

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i
l'eficàcia del seu disseny.

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de

control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la
cintura.   

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:   
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se

suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de
l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció,
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com
els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització.
Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de
maig.

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat
anterior.   

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives,
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de

treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició.

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals,
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.

- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de

runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.   
   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
Protecció de l'aparell ocular:   
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos

de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
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- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament   
Protecció de la cara:   
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents

corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents
riscos:   
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants,
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:   
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i

desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció   
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:   
- Obres d'ensostrat   
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:   
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes   
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de
masses en fusió:   
- Soldadors   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:   
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
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- Treballs en cabines de grues situades en altura.   
   
PROTECCIÓ DEL TRONC:   
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
Peces i equips de protecció:   
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents

corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.   
Roba de protecció antiinflamable:   
- Treballs de soldadura en locals exigus.   
Davantals antiperforants:   
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.   
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:   
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.   
   
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:   
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats
amb les següents dades:   
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant

autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que
hagi estat o no utilitzat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.   
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.   

   
____________________________________________________________________________
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B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B15A7000,B15A0003,B152U000,B1526EL6.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.   
S'han considerat els elements següents:   
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:   
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si

procedeix   
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els
següents extrems:   
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari   
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:   
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests

estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
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constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en
les condicions normals d'utilització previstes.

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.   

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del
SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses
amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a
persones o materials conductors i/o combustibles.

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per
a l'empresa, per fuites o trencades.

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes
d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran
proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció,
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment,
com nocius per a les persones circumdants.

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma
de comandament o funcionament.   

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:   
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de

manera adequada.
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- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera
d'efectuar correctament l'amarrament.   

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:   
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:   
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la

utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar

un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:   
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions

tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de

seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials

de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.   
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.   
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27
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de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.   
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
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B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z0D400,B1Z0300C,B1Z0D5A0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.   
   
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:   
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat   
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó

pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S

seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).   
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.   
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%   
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08   
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut   
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.   
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:   
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència   
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:   
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]   
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).   
Valor mínim de la resistència:   
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2   
Tipus de ciment:   
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N   
Densitats dels formigons:   
- Formigons en massa (HM):   

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2   

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:   
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3   
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3   
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:   
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
- Consistència fluida:  10-15 cm
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- Consistència líquida:  16-20 cm   
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant    
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:   
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm   
   

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"   
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3   

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
   
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+   
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
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- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
- Contingut de ciment per m3   
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)   
- Tipus, classe i marca del ciment   
- Contingut en addicions   
- Contingut en additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Identificació del ciment, additius i addicions   
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- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   
- Hora límit d'us del formigó   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.   
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.   
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.   
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.   
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.    
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:   
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:   

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2   

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:   
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes

<= 2   
- Massissos:   

- Temps de formigonament <= 1 setmana   
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.    
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.   
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:   
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la

freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)   
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)   
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)   

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:   
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- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)   
- Substàncies perjudicials (EHE)   

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)   

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):   

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6   
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn   
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.   
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:   
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:   
Coeficient:   
- Número de pastades:   

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43   

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte   
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
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estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck   
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:   
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del

subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
- Interpretació dels assaigs característics:   
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.   
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En

altre cas:   
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.   

- Assaigs d'informació:   
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:   

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.   

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.   
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):   
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96   
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
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B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z6211A,B1Z6AF0A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.   
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z5025,B44Z50B6,B44Z5011,B44Z502A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1   
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- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1   

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2   

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5   

S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Amb soldadura   
- Amb cargols   
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):   
- Una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.   
   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:   

UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5   
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:   
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051   
   
PERFILS FORADATS:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1   
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2   
   
PERFILS CONFORMATS EN FRED:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.   
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.   
   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
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segons l'UNE-EN 287-1.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.   
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3   
   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
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640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3   
   
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:   
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.   
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.   
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.   
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.   
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.   
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.   
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
   
PERFILS GALVANITZATS:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.   
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.   
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.   
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.   
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.   
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

DF   
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.   
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.   
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.   
   
OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:   
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva

designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)

i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.   
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.   
   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació   
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
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procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:   

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals,
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6   
   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:   
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:   
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es

requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text

clar   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:   
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el
document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)   

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).   
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:   

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada:  e > 40 mm   

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:   
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)   

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:   
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)   

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
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assaigs:   
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)   

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).   

   
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:   
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.   
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:   
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i

assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment
ple de material d'aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.   
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.   
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.   
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.   
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:   
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm   
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.   
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.   
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:   
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.   
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

B4LV -  LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B4LV03H3.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior
i inferior (també denominades ales), unides per ànimes verticals, formant així alveols com a
forats longitudinals en secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical
simètric.
Dimensions de les plaques pretensades:   
- Cantell <= 450 mm
- Amplària<= 1200m   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat
(quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació
per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del
fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte
i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).   
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació
detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats
complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les
toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques
superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals
esperades i les condicions d'elevació   
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a
la posada a l'obra des del lloc i data de producció.   
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament,
superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.   
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides
a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat   
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.   
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en
UNE-EN 13369 punt 4.1.   
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions
fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.   
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i
C30/37 per als prefabricats pretesats.   
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha
d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de l'EHE-08, art.31.1.   
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1   
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08
i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat.   
Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i
corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior.   
L'acer de pretesat ha de complir:   

- No es poden utilitzar barres per armar
- Diàmetre màxim filferros<= 11mm
- Diàmetre màxim cordons <= 16 mm   

Barres longitudinals:   
- L'acer per armar longitudinalment  s'han de distribuir uniformement en l'amplària dels

elements i la distància màxima entre centres de dues barres <=300mm.
- En les ànimes més externes ha d'haver al menys una barra.
- La distància de separació entre barres ha d'ésser  horitzontalment >= ( grandària màx.

àrid de beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >=
( grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra   

Barres transversals:   
- Plaques <= 1200mm no necessiten armat transversal
- Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal d'acord amb la càrrega i com a mínim

barres de 5 mm de diàmetre i distància entre eixos 500 mm.   
Tendons de pretesat:   

- Els tendons s'han de distribuir uniformement a través de l'amplària de l'element
- Plaques =1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons
- Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons com a mínim
- Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a mínim
- La distància entre tendons horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del

formigó) + 5mm o  >=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >= ( grandària màx.
àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra.   

La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in-situ
ha de tenir les característiques que indica l'apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1.   
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No s'admeten fissures horitzontals en l'ànima d'acord amb UNE-EN 1168.   
Toleràncies:   
Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural:   
- Cantell placa:   

- h <= 150mm: -5 mm , +10 mm
- h >=250 mm: ± 15 mm
- 150 mm< h < 250 mm es fa interpolació lineal   

- Gruix de l'ànima:   
- Ànima individual: -10 mm
- Total per placa (suma d'ànimes): -20 mm   

- Gruix mínim de l'ala (sobre i sota alvèols):   
- Ala individual: -10 mm , +15mm   

- Posició vertical de l'armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable:   
- h <=200 mm: ± 10 mm
- h >=250 mm: ± 15 mm
- 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal
- Valor mitja per placa: ±7 mm   

Toleràncies per a objectius constructius:   
- Llargària de la placa:  ± 25 mm
- Amplària de la placa:  ± 5 mm
- Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment:  ± 25   
Toleràncies per al recobriment formigó:   
- Recobriments mínims d'acord amb taula 37.2.4 i tolerància 0 d'acord amb EHE 08 punt 37.2.4
- Veure indicacions en UNE-EN 1168   
Forma del junt longitudinal:   
- Veure UNE-EN 1168   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número identificador de l'organisme de certificació;   
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst;
- Informació de les característiques essencials:   

- Resistència a compressió del formigó
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l'acer)
- Resistència mecànica (per càlcul)
- Resistència al foc (per a la capacitat portant)
- Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica)
- Durabilitat   

Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiquetes diferents on es detalla d'una manera
o altre la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació
tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d'acord amb l'UNE-EN
corresponent del producte.   
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents:   
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Número identificador de la unitat
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a
mínim:   
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i

coincideixen amb les especificades al projecte executiu   
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els
processos de transport, descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra   
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports
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que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària
superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant   
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i
recolzament han de ser els especificats en la DT
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni
estar sotmeses a càrregues imprevistes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares.   
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
- Productes per a estructural:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a
mínim:   
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i

coincideixen amb les especificades al projecte executiu   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B4Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

B4Z2 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4Z23F10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Armadura prefabricada constituïda per una malla plana formada per dos rodons longitudinals
paral·lels units, mitjançant soldadura, amb un filferro transversal (tipus escala) o a un
filferro en diagonal continu (tipus biga en gelosia).   
S'han considerat les armadures següents:   
- D'acer galvanitzat de 30 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer galvanitzat recobert amb epoxi de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer inoxidable de 50 mm fins a 280 mm d'amplària   
Tipus de malles:   
- Malla de filferro soldat, tipus escala ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro soldat tipus biga en gelosia ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro lligat ( per a ús no estructural )
- Malla de metall expandit ( per a ús no estructural )   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir picadures, punts d'oxidació, exfoliacions, porus, rascades ni desperfectes a la
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seva superfície.   
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de
l'armadura.   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització.   
La secció ha de ser constant i uniforme.   
Cal que es declari si el producte està previst per a ús estructural o no estructural.    
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús estructural ha de ser >= 3,0 mm.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús no estructural ha de ser >= 1,25
mm.   
L'armat transversal de les malles de filferro lligat s'ha de cargolar al voltant dels armats
longitudinals com a mínim 1,5 voltes.   
Els materials utilitzats per a realitzar malles de metall expandit han d'ésser:   
- Acer galvanitzat:   

- Gruix mínim del revestiment:  0,4mm
- Límit elàstic característic del revestiment:  140 N/mm2   

- Acer inoxidable:   
- Gruix mínim del revestiment:  0,3mm
- Límit elàstic característic del revestiment:  210 N/mm2   

Toleràncies:   
- Malla de filferro soldat o filferro lligat:   

- Llargària:  ± 1,5%
- Amplària:  ± 5 mm
- Gruix del perfil:   

- ± 0,2mm si el gruix <= 2mm
- ± 0,4mm si el gruix > 2mm   

- Mida de l'armat:  ± 0,1mm
- Distància entre armadures:  ± 3%   

- Malla de metall expandit:   
- Llargària:  +5% a -2%
- Amplària:  ± 5 mm
- Gruix del perfil:  ± 0,5mm
- Àrea de la secció:  ± 7 %
- Mida de l'obertura:  ± 2mm   

Informació a subministrar per malles d'ús estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:   
- Referència del material de revestiment
- Ductilitat
- Resistència al tall de les soldadures
- Configuració, dimensions, i toleràncies
- Límit elàstic de l'armat longitudinal i transversal
- Longitud de solapament i adhesió   

Informació a subministrar per malles d'ús no estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:   
- Referència del material de revestiment
- Configuració, dimensions, i toleràncies
- Límit elàstic de l'armat o revestiments
- Longitud de cavalcament i adhesió   

El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.   
   
ACER GALVANITZAT EN CALENT:   
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense
taques, esquerdes, discontinuitats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts
sense galvanitzar.   
Gruix de la capa de zinc:   
- Galvanitzat:  >= 900 g/m2
- Galvanitzat + recobriment epoxi:  >= 60 g/m2   
Protecció de galvanització (UNE 37504):  Ha de complir   
Adherència del recobriment (UNE 37506):  Ha de complir   
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
   
ACER RECOBERT AMB RESINA EPOXI:   
Gruix de la capa d'epoxi:  >= 80 micres   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en paquets de 50 unitats.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a paraments i parets mitgeres:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Referència a aquesta norma: UNE-EN 845-3   
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- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant o representant
- Número de referència únic, nom o codi que identifiquin el tipus de producte que facin

referència a la descripció, designació i ús previst.
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge
- Informació sobre les característiques essencials:   

- Límit elàstic armadura longitudinal
- Límit elàstic armadura transversal
- Ductilitat armat longitudinal
- Adhesió i longitud de cavalcament
- Durabilitat (comportament del material davant la corrosió)   

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   
UNE-EN 845-3:2006 Especificacion de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte
3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5 -  MATERIALS PER A COBERTES

B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZH -  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.   
S'han considerat els elements següents:   
- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant   
- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió   
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65

cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge   
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com

a màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per
procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge   

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de
muntatge   

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per
immersió   

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants   
   
GANXO I SUPORT PER A CANAL:   
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.   
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.   
   
PEÇA DE PLANXA:   
La superfície ha de ser llisa i plana.   
Les arestes han de ser rectes i escairades.   
El gruix de la planxa ha de ser constant.   
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.   
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.   
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.   
Toleràncies:   
- Desenvolupament:  ± 3 mm   
- Gruix:   

- Planxa de zinc:  ± 0,03 mm
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- Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm   
- Dimensions:  ± 1 mm   
   
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:   
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%   
Llargària:  200 - 300 cm   
Toleràncies:   
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir   
- Llargària:  ± 5 mm   
   
PECES D'ACER GALVANITZAT:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2   
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
   
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:   
Gruix platina:  >= 30,5 mm   
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir   
Tipus d'acer:  S235JR   
   
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:   
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.   
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3   
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2   
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%   
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C   
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%   
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible   
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%   
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles   
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir   
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir   
   
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:   
Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals:   
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal

de la canal
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici
- Fons: part inferior del perfil de la canal
- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici   
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X
51 D.   
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent.   
Recobriment de zinc:   
- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm   
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612:   
- Diàmetre de la motllura:   

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:   
- Canal classe X:  >= 16 mm
- Canal classe Y:  >= 14 mm   

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:   
- Canal classe X:  >= 16 mm
- Canal classe Y:  >= 14 mm   

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:   
- Canal classe X:  >= 18 mm
- Canal classe Y:  >= 14 mm   

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:   
- Canal classe X:  >= 20 mm
- Canal classe Y:  >= 18 mm   

- Desenvolupament > 400 mm:   
- Canal classe X:  >= 20 mm
- Canal classe Y:  >= 20 mm   

- Alçària del frontal:   
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm
- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm   

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:   
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm
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- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm   

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:   
- Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm
- Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm   

Toleràncies:   
- Desenvolupament:  ± 2 mm   
- Alçària del frontal:  ± 2 mm
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm   
   
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:   
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries,
cavitats ni altres defectes superficials.   
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha
de ser net.   
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.   
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i
condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:   
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables   
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa   
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100%   
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2   
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3%   
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C   
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i
condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:   
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir   
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO

105-A05   
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor

obtingut abans de l'envelliment   
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar   
Toleràncies:   
- Llargària comercial:  + a 20 ºC   
   
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:   
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.   
El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats amb un tall
perpendicular i sense rebaves.   
   
REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT:   
Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN   
Tipus d'acer:  S235JR   
Toleràncies:   
- Planor:  ± 1 mm   
Toleràncies:   
- Diàmetre:   

- Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm
- Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm
- Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm   

Reixa circular:   
- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BONERA O MANIGUET:   
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del
fabricant.   
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.   
   
REIXA:   
Subministrament: Empaquetades, en caixes.   
Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra
impactes.   
   
CANAL EXTERIOR:   
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Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes
i en llocs protegits contra impactes.   
   
GANXO I SUPORT PER A CANAL:   
Subministrament: Empaquetades, en caixes.   
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:   
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.   
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.   
   
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:   
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica.
Definiciones, clasificación y especificaciones.   
   
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:   
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y
métodos de ensayo.   
   
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR:   
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat:   
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:   

- Nom comercial o marca comercial del fabricant
- Símbol del país de fabricació
- Referència a la norma UNE-EN 612
- Dades d'identificació:   

- Desenvolupament de la canal en mm
- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612
- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN

612   
- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:   

- Nom comercial o marca comercial del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 612
- Tipus de producte
- Tipus de material   

Canal exterior de PVC rígid:   
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:   

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant
- Amplària de l'obertura superior de la canal en mm
- Marca de qualitat, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 607   
   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL:   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:   
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5 -  MATERIALS PER A COBERTES

B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
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B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZZJLPT.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.   
S'han considerat els elements següents:   
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per

ancoratge   
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de

coberta   
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a

fixació de taulonet de suport de carener   
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per

laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de
105x105 mm   

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per
un tub soldat a una base de 40x40 cm   

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm
de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge   

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma   
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom

plisat   
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula   
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix

soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat   
   
PEÇA DE PLANXA:   
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.   
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.   
Les arestes han de ser rectes i escairades.   
El gruix de la planxa ha de ser constant.   
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.   
   
PECES D'ACER GALVANITZAT:   
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.   
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.   
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5   
   
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:   
Toleràncies:   
- Desenvolupament:  ± 3 mm   
- Llargària nominal: + 3%, - 0%   
- Gruix:  ± 0,1 mm   
   
TUB D'ACER GALVANITZAT:   
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.   
Gruix del tub:  >= 0,6 mm   
Gruix de la platina:  >= 1 mm   
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2   
   
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:   
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els
elements.   
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2   
   
PAPER KRAFT:   
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la
solera.   
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2   
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%   
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3   
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2   
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110   
Toleràncies:   
- Gramatge:  ± 4%   
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- Contingut d'humitat:  ± 1%   
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%   
   
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:   
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.   
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.   
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2   
Característiques del junt:   
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦
+------------------------------------------------------------+   
   
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:   
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement
distribuïts.   
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament
sobre l'element de suport.   
Amplària de la vessant de plom:  120 mm   
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m   
   
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:   
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre
fixar-se al suport.   
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.   
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.   
   
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:   
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.   
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 1%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PECES D'ACER:   
Subministrament: Empaquetades.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.   
   
PAPER KRAFT:   
Subministrament: En rotlles.   
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:   
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.   
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.   
   
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6A1 -  REIXATS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6A153W7,B6A16CW7.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla
electrosoldada, o malla ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les
portes.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no
inoxidable.   
Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.   
Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No
han de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.   
La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la
documentació técnica del projecte.   
Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.   
La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.   
La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència).   
S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment
per allotjar la rosca del cargol.   
Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de
zenc amb resines (galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures
han d'estar pulides.   
Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant
i dues d'esmalt.   
El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses.   
La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al
paviment.   
La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta .   
Toleràncies:   
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm   
- Dimensions de la secció:   

- Gruix <= 1,5 mm:  ± 0,5 mm
- Gruix > 1,5 mm:  ± 0,8 mm   

- Secció dels perfils:  ± 2,5%   
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m   
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1°   
   
ACER GALVANITZAT:   
Protecció de galvanització:  >= 385 g/m2   
   
ACER INOXIDABLE:   
Ha de ser apte per al soldatge.   
La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents:   
- Carboni:  < 0,08%
- Manganés:  < 2,00%
- Silici:  < 1,00%
- Fosfor:  < 0,04%
- Sofre:  < 0,04%
- Coure:  16,00-18,00%
- Niquel:  10,00-14,00%
- Molibdé:  2,00-2,50%   
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva
planor.   
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 -  SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J50010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú

de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i

càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en

dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de

plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,

resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i

càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.   
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
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¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+   
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+   
   
MASSILLA DE SILICONA:   
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.   
Base:  Cautxú-silicona   
Allargament fins al trencament:   
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%   
   
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:   
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.   
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
Base:  Polisulfurs + reactiu   
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C   
   
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:   
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.   
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
Base:   
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu   
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C   
   
MASSILLA ACRÍLICA:   
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.   
Base:  Polímers acrílics   
   
MASSILLA DE BUTILS:   
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.   
Base:  Cautxú-butil   
   
MASSILLA D'OLEO-RESINES:   
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.   
Base:  Oleo-resines   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.   
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Base:  Cautxú-asfalt   
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C   
   
MASSILLA ASFÀLTICA:   
Resiliència a 25°C:  78%   
   
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:   
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min   
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3   
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C   
Resistència a la tracció (DIN 53571)   
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2   
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2   
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C   
   
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.   
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.   
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:   
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: En envàs hermètic.   
   
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:   
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.   
   
ESCUMA DE POLIURETÀ:   
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.   
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar impreses les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Identificació del producte   
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)   
- Instruccions d'ús   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.   
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)   
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.   
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.   

   
____________________________________________________________________________
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z1 -  MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7Z1AE00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una
impermeabilització realitzada amb membrana.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants.
- Paper kraft perforat
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix   
   
LLISTÓ DE FUSTA DE PI:   
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni
corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a les
característiques de la fusta.   
Contingut d'humitat:  Aprox. 12%   
Diàmetre dels nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm   
Toleràncies:   
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total   
- Dimensions de la secció:  ± 2,5 mm   
   
PAPER KRAFT PERFORAT:   
Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat.   
Ha de portar perforacions uniformement distribuides.   
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2   
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  >= 6,5%   
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3   
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2   
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110   
Toleràncies:   
- Gramatge:  ± 4%   
- Contingut d'humitat:  ± 1%   
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%   
   
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:   
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
Protecció de galvanitzat (Sendzimir):  >= 275 g/m2   
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5%   
   
LÀMINA DE NEOPRÈ:   
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor.   
Resistència a la tracció:  10 - 16 N/mm2   
Resistència a l'esquerdament:  6 - 7 N/mm2   
Duresa (unitats Shore A):  65° - 70°   
Deformació remanent per tracció:  <= 20%   
Densitat:  >= 1300 kg/m3   
Reacció al foc:  Autoextinguible   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

LLISTÓ DE FUSTA DE PI:   
Subministrament: Empaquetats.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra. Les platines han d'estar protegides de la intempèrie.   
   
PAPER KRAFT:   
Subministrament: En rotlles.   
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.   
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PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:   
Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra. Les platines han d'estar protegides de la intempèrie.   
   
LÀMINA DE NEOPRÈ:   
Subministrament: En plaques.   
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7Z22000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.   
S'han considerat els tipus següents:   
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.   
No ha de ser inflamable.   
Característiques del residu sec:   
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació   
   
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:   
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s   
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%   
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%   
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%   
Assaig sobre el residu de destil·lació:   
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm   
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Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%   
   
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:   
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%   
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%   
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%   
Característiques del residu sec:   
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació

de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua

d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.   
   
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:   
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s   
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%   
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%   
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%   
Assaig sobre el residu de destil·lació:   
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm   
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%   
   
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:   
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%   
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%   
Enduriment:  24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble   
Característiques del residu sec:   
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació

de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua

d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic.   
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.   
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.   
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfálticas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de
condicions.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
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- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.   
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:   
- Residu per destil·lació (NLT 139).   
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions
exigides en el plec.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les
limitacions establertes en el plec.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B83 -  MATERIALS PER A APLACATS

B83Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B83Z1100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a aplacats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats   
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats   
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària   
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega

d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i
estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica   

   
PERFILERIA:   
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els
siguin pròpies.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.   
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):   
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100   
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:   
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:   

- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària   

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:   
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
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1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
Toleràncies:   
- Llargària del perfil (L):   

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm   

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:   

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm   

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície

plana l'extrem no travat del perfil)   
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm   
   
GANXO D'ACER GALVANITZAT:   
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part
davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.   
Diàmetre:  >= 0,5 cm   
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm   
   
PLATINA:   
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.   
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2   
Llargària:  >= 7 cm   
Gruix:  >= 0,3 cm   
Alçària:  >= 2,5 cm   
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm   
   
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:   
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions
mecàniques.   
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de
gruix.   
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici.
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.   
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a
la DT.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PERFILERIA:   
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
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- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
     - Resistència a flexió, valor declarat
     - Reacció al foc, Classe
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui
aplicable   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   
   
GANXO I PLATINA:   
Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GANXO, PLATINA I PERFILERIA:   
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
   
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:   
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PERFILERIA:   
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
   
GANXO I PLATINA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8J -  CORONAMENTS DE PARETS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8J55402.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs
o d'escopidors de tancaments.   
S'han considerat els tipus de planxa següents:   
- Planxa de zinc   
- Planxa d'alumini lacat
- Planxa d'alumini anoditzat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.   
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.   
La superfície ha de ser llisa i plana.   
Les arestes han de ser rectes i escairades.   
El gruix de la planxa ha de ser constant.   
Toleràncies:   
- Llargària o amplària:  ± 1 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Desenvolupament:  ± 3 mm   
   
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:   
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.   
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PLANXA D'ALUMINI LACAT:   
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:   
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica   
Lacat del perfil:  >= 60 micres   
   
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:   
La planxa ha de tenir una fractura brillant.   
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%   
Llargària:  200 - 300 cm   
Toleràncies:   
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir   
- Gruix:  ± 0,03 mm   
- Llargària:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.   
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.   
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC:   
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats
dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc
realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF
tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques

geomètriques següents:   
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC:   

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    74



S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ALUMINI I ZINC:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   
En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i
s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà
el control sobre el 100% del material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT

AMB RESINA

B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9CZ2000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.   
S'han considerat els materials següents:   
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC   
   
BEURADA:   
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.   
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.   
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.   
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.   
   
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:   
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les
superposades i aconseguir alçàries diferents.   
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.   
Diàmetre:  15 - 18 cm   
Alçària:  5 - 7 cm   
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2   
   
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:   
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.   
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o
intermèdia.   
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.   
Diàmetre:  11 - 13 cm   
Alçària:  3 - 5 cm   
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:   
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.   
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.   
   
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:   
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.   
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.   
   
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:   
Subministrament: Embalades.   
Emmagatzematge: En el seu envàs.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9W -  MATERIALS PER A GRADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada en forma de L per a formació de grada, polida, d'aspecte semblant a la pedra
natural, obtinguda per un procés d'emmotllament d'una mescla de ciment, granulats seleccionats
i, eventualment, additius i/o colorants.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.   
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.   
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha
de presentar defectes superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.).   
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.   
Expressió de les mides:  Alçària x fondària   
Gruix:  >= 4 cm   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 4 mm   
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1%   
- Planor:  ± 2 mm   
- Balcaments:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents:   
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAZGC370.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.   
Finestres o balconeres amb fulles batents:   
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.   
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.   
Portes batents:   
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera

òptica i pom a la cara exterior   
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si

la porta és d'armari   
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:   
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia

inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris   
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.   
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:   
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i

accessoris.   
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la

fulla.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu
defecte els que determini la DF.   
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.   
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.   
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.   
Toleràncies:   
- Dimensions nominals:  ± 1 mm   
   
FRONTISSES D'UN SOL EIX   
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits
(UNE-EN 1935):   
- Categoria de servei (primer dígit)   

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa
freqüència d'ús)

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres

persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc
d'accident o mal ús)   

Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)   
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon

dígit)   
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:   

- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles   

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:   
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles   

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)   
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1:  20 kg

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    77



- Grau 2:  40 kg
- Grau 3:  60 kg
- Grau 4:  80 kg
- Grau 5:  100 kg
- Grau 6:  120 kg
- Grau 7:  160 kg   

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)   
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes

portes veure UNE-EN 1634-1)   
- Seguretat de persones (cinquè dígit):   

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.   
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:   

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta   

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):   
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.   
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció   

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):   
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.   

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades
amb els següents elements:   

- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea   

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del
fabricant.   
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:   

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari.
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari   

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses
en la instal·lació o en servei.   
   
PANYS I PESTELLS:   
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN
12209):   
- Categoria d'ús ( primer dígit):   

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.

- Durabilitat: (segon dígit)   
- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta   

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)   
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50

N
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament

<=25 N
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15

N   
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):   
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- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.   

- Seguretat de persones (cinquè dígit):   
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.   

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):   
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.   

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):   
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació   

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):   
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B:  Porta encastada i batent
- Grau C:  Porta encastada i corredissa
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E:  Porta sobreposada i batent
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior   

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)   
- Grau 0:  No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic   

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):   
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant   

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):   
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F:  Mínim set elements retenidors
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives   

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN
12209).   
   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
- Grau 1:  Dèbil resistència
- Grau 2:  Resistència mitja
- Grau 3:  Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada   
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- Seguretat (cinquè dígit):   
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.   

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart
dígit)   

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una
codificació de sis dígits:   
- Categoria d'ús (primer dígit)   

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.   

- Durabilitat (segon dígit)   
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments

d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.   
- Força del tancaportes (tercer dígit)   

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig   
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la

utilització.   
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D'UN SOL EIX   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)   
   
PANYS I PESTELLS:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)   
   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)   
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
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exigides.   
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FRONTISSES D'UN SOL EIX   
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos
de ensayo.   
   
PANYS I PESTELLS:   
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.   
   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD13189B,BD13229B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins
dels edificis.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1   
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1   
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN

1451-1   
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.   
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.   
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.   
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.   
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:   
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el

interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i

accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
l'edifici.

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D   
   
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:   
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1   
Toleràncies:   
- Diàmetre exterior:   
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- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
- 140-160-180:  0 a 0,4mm
- 200-250:  0 a 0,5mm
- 350:  0 a 0,6mm   

- Gruix parets:   
- àrea d'aplicació B   

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
- 180:  3,6 a 4,2mm
- 200:  3,9 a 4,5mm
- 250:  4,9 a 5,6mm
- 315:  6,2 a 7,1mm   

- àrea d'aplicació BD   
- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm
- 110-125:  3,2 a 3,8mm
- 140:  3,5 a 4,1 mm
- 160:  4,0 a 4,6 mm
- 180:  4,4 a 5,0 mm
- 200:  4,9 a 5,6 mm
- 250:  6,2 a 7,1 mm
- 315:  7,7 a 8,7 mm   
   

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:   
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B   
Toleràncies:   
- Diàmetre exterior:   

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
- 140-160-180:  0 a 0,4mm
- 200-250:  0 a 0,5mm
- 350:  0 a 0,6mm   

- Gruix total de la paret:   
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
- 180:  3,6 a 4,2mm
- 200:  3,9 a 4,5mm
- 250:  4,9 a 5,6mm
- 315:  6,2 a 7,1mm   
   

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:   
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al
que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord
amb UNE-EN 1451-1.   
Toleràncies:   

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm
- 160:  0 a 0,5mm
- 200:  0 a 0,6mm
- 250:  0 a 0,8mm
- 315:  0 a 1,0 mm   

- Diàmetre exterior:   
- Gruix paret:   

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1   
   

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:   
Toleràncies:   
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.   
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:   
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.   
   
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:   
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.   
   
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:   
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
   
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:   
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l'obra del tub.   
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).   
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:   
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials

escollits (si s'escau)   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i

dimensionament s'adequa al projecte   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD14 -  TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD145A30.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació.   
S'han considerats els tubs següents:   
- Tubs de fosa segons UNE-EN 877   
- Tubs de planxa galvanitzada   
   
TUBS DE FOSA:   
Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat.   
El tub ha de ser recte.   
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.   
La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub o la
seva durada en servei.   
En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte.   
El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no
ha de tenir escrostonaments, ha de ser resistent a la temperatura en les condicions normals
d'ús, d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de revestiments exteriors
addicionals d'acabat.   
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents:   
- El nombre o marca d'identificació del fabricant
- Identificació del lloc de fabricació
- Període de fabricació
- Referència a la norma UNE-EN 877
- El diàmetre nominal (DN)
- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui
- El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal.   
Característiques dimensionals:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret  ¦
¦      (mm)       ¦     (mm)          ¦    (mm)    ¦     (mm)     ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦     50          ¦      58           ¦  + 2, - 1  ¦     3,5      ¦
¦     75          ¦      83           ¦            ¦              ¦
¦    100          ¦     110           ¦            ¦              ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦    125          ¦     135           ¦     ± 2    ¦     4,0      ¦
¦    150          ¦     160           ¦            ¦     4,0      ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦    200          ¦     210           ¦    ± 2,5   ¦       5      ¦
+-----------------------------------------------------------------+   
Toleràncies:   
- Gruix paret:   

- DN<= 150 mm:  - 0,5 mm,  + sense límit
- 200 mm <= DN <= 300 mm:  - 1,0 mm,  + sense límit   

- Diàmetre interior:   
- DN >= 70 mm:  >= 0,975 DN
- DN <= 70 mm:  >= 0,950 DN   

- Rectitud (desviació màxima):   
- DN >= 70 mm:  0,15% de la llargària
- DN <= 70 mm:  0,20% de la llargària   

- Perpendicularitat extrems:   
- 40 mm <= DN <= 200 mm:  3º
- DN >= 250 mm:  2º   

- Llargària:  ± 20 mm   
- Massa:  - 15%,  + sense límit   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877.   
   
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:   
Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni.
Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització contínua per
immersió, Sendzimir.
El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar en un
tall perpendicular a l'eix. L'interior ha de ser regular i llis.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense
discontinuïtats, esquerdaments, taques, inclusions de flux, cendres, etc.   
Massa de recobriment (UNE 37-501):  >= 275 g/m2
Material base (UNE 36-130):  41
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Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%
Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138):  >= 4
Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233):  Sense exfoliació   
Toleràncies:   
Dimensionals:  Les especificades a la norma UNE 36-130   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat
- Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i

ventilats. Cal evitar el contacte amb el terra i entre ells amb fusta.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE FOSA:   
UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a
la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la
calidad.   
   
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:   
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials

escollits (si s'escau)   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i

dimensionament s'adequa al projecte   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD1Z5000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en
els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
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L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una
brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres
defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm   
Amplària:  >= 1,5 cm   
Gruix:  >= 0,05 cm   
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les
dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Diàmetre del tub que abraça   
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD3 -  CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

BD31 -  CAIXES SIFÒNIQUES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixa sifònica formada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d'acer inoxidable, o amb
reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d'acer inoxidable.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa l'accessori,
així com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329.   
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.   
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha
d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic.   
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix
tancament hidràulic que la resta d'entrades.   
Diàmetre del cos:  >= 100 mm
Gruix de les parets:  >= 3 mm   
Alçària del tancament hidràulic:  >= 50 mm
Característiques del PVC (UNE 53-114):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials

escollits (si s'escau)   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i

dimensionament s'adequa al projecte   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de controlar globalment.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES

BD51 -  BONERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD515DP0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb

accessoris i peces de muntatge   
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm   
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La

bonera de paret té una boca d'entrada formant angle   
   
PECES D'ACER GALVANITZAT:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2   
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
   
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:   
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.   
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3   
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2   
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%   
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C   
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%   
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible   
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%   
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles   
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir   
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Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir   
   
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:   
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.   
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.   
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre de la tapa:   

- Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm
- Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm   
   

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:   
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.   
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.   
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.   
Llargària:   
- Bonera:  33 cm
- Bonera de paret:  34,5 cm   
   
BONERA DE FOSA:   
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar
el retorn de l'aigua.   
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.   
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o
esquerdes, ni d'altres defectes.   
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.   
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.   
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2   
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB   
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%   
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%   
Contingut de sofre:  <= 0,14%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BONERA O MANIGUET:   
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del
fabricant.   
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:   
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.   
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.   
   
PECES DE FOSA:   
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.   
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.   
   
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES
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BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5ZBCC0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa   
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes   
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer   
   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:   
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.   
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:   
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i

aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i

zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments

d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)   
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.   
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.   
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.   
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.   
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.   
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.   
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:   
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny   
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.   
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.   
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva apertura.   
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.   
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.   
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.   
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:   
- Un o dos elements:   

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm   

- Tres o més elements:   
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm   

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm   
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Toleràncies:   
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm   
- Dimensions:  ± 1 mm   
- Guerxament:  ± 2 mm   
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:   
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas

lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2   
Dimensions dels forats de ventilació:   
- Ranures:   

- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:   

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm   

- Forats:   
- Diàmetre:   

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm   
   

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:   
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.   
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.   
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.   
   
REIXA:   
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la
capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.   
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a
l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.   
   
BASTIMENT:   
Ha de ser pla i ben escairat.   
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.   
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si
el bastiment és rectangular i tres si és circular.   
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm   
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm   
Toleràncies:   
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm   
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària   
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària   
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm   
   
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:   
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix
material.   
Separació entre traves:  <= 100 cm   
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm   
Alçària del passamà de travada:  60 mm   
   
REIXA FIXA:   
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si
el bastiment és rectangular i tres si és circular.   
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm   
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm   
   
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:   
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.   
   
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:   
Gruix:  >= 2,75 mm   
Gruix i massa del galvanitzat:   
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2   
   
ELEMENTS DE FOSA:   
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La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).   
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.   
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).   
   
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:   
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.   
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.   
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.   
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2   
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB   
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%   
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%   
Contingut de sofre:  <= 0,14%   
   
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:   
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.   
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.   
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats,
exfoliacions ni taques.   
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2   
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2   
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2   
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT:   
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.   
   
BASTIMENT I TAPA O REIXA:   
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:   
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.   
   
ELEMENTS DE FOSA GRIS:   
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:   
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.   
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIXANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW3B800,BDW43A30,BDW3B200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.   
S'han considerat els elements següents:   
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:   
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.   
   
PVC-U DE PARET MASSISSA:   
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.   
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
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enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
   
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDY3B800,BDY45A30,BDY3B200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.   
S'han considerat els elements següents:   
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:   
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.   
   
PVC-U DE PARET MASSISSA:   
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.   
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
   
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:   
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No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW -  ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWB1A42,BFWB1942,BFWB1605,BFWB1405.

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimientos aislantes de tubos (codos,
derivaciones, reducciones, etc.), utilizados en instalaciones de edificación y de urbanización
para la total ejecución de la conducción o red a la que pertenezcan.   
   
CARACTERISTICAS GENERALES:   
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a
las del tubo y no mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones.   

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de
identificación:   
- Material   
- Tipo   
- Diámetros   
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.   

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.   

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que transporten.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 -  CAIXES I ARMARIS

BG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG161321.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes de derivació.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat   
S'han considerat els graus de protecció següents:   

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    94



- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.   
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.   
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.   
Grau de protecció (UNE 20-324):   
+------------------------------------------------------------------+
¦                                  Tipus                           ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
+------------------------------------------------------------------+   
   
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:   
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.   
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C   
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB   
   
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:   
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.   
   
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:   
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.   
   
PLASTIFICADA:   
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.   
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    
   
PLÀSTIC:   
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.   
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible   
   
PLANXA:   
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    
   
FOSA D'ALUMINI:   
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.    

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    95



   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG41JBRQ,BG414F9B,BG415F9B,BG41D5RM.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Per a control de potència (ICP)   
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)   
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada   
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.   
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.   
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.   
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.   
   
ICP:   
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.   
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.   
Han de portar marcades les dades següents:   
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació   
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.   
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).   
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de
tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l'interruptor.   
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols
corresponents.   
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.   
   
PIA:   
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.   
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:   
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2   
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Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:   
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de

dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz

(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de

les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica   
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.   
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:   
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament   
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:   
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment

acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la

categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:   
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el
perfil.   
   
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:   
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats
l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
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l'interruptor.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
   
ICP:   
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.   
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.   
   
PIA:   
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:   
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).   
   
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:   
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:   

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
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- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques

documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG42G27D.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:   
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors

automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics   

   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:   
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:   
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components

contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents   
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
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senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.   
   
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:   
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B   
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:   
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències

diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues

amb els símbols normalitzats   
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests
han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:   
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues

amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els

que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor

automàtic
- Referència a aquesta norma   
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.   
   
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
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Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:   
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.   
   
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   
   
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:   

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
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- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 -  MECANISMES

BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG62D19J.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'incorporar accessoris embellidors.   
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris
embellidors d'acabat.   
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser
aïllants.   
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.   
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.   
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.   
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.   
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Tensió nominal:  230 V
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.   
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tensió d'alimentació
- Intensitat   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 -  MECANISMES

BG63 -  ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG63D15S.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.   
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals
per a contacte del conductor de protecció.   
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.   
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Tensió nominal:  <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir
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Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir
Temperatura:  <= 25°C   
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.   
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW41000,BGW42000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.   
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de
protecció.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW62000,BGW63000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors,
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat,
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGY38000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure nu.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BH61AFBB.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores
d'autonomia, com a màxim.   
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:   
- Incandescència
- Fluorescència   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra,
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.
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El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats
per a les entrades de conductors elèctrics.   
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.   
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.   
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.   
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.   
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.   
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.   
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.   
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.   
Potència nominal:
+---------------------------------------------+
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦
+---------------------------------------------+   
Tensió nominal d'alimentació:  230 V   
Freqüència:  50 Hz   
Superfície il·luminada (m2):
+---------------------------------------------+
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦
+---------------------------------------------+   
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
Aïllament (REBT): Classe II A   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.   
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.   
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.   
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.   
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).   
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).   
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.   
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925:
1991).   
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   
   
FLUORESCÈNCIA:   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
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Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tensió nominal d'alimentació   
- Grau de protecció   
- Número de model o referència tipus   
- Potència nominal   
- Duració funcionament   
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:   
- Marca d'origen   
- Tensió nominal   
- Potència nominal   
- Freqüència nominal   
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:   
- Nom del fabricant   
- Referència   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció i identificació dels materials   
- Verificació de les característiques de les lluminàries   
- Verificació dels equips auxiliars   
- Verificar sistema de manteniment i conservació   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.   
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.     
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS

BJ1 -  APARELLS SANITARIS

BJ13 -  LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ13B91Z.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport   
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cal que sigui impermeable.   
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La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.   
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Les superficies han de ser llises i continues.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència a les càrregues estàtiques:   

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N   
Toleràncies:   
- Amplària (lavabo):  - 5 mm   
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent,
d'acord amb UNE-EN 14688:   
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor   
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:   
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat   
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
EN 14688  CL
OF - CA - LR  DA   
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom
de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
  EN 14296  CA  LR  DA    

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.   
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
- Productes per a higiene personal:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
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El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS

BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ23 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ239131.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.   
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Aixeta   
- Bateria mescladora   
- Broc   
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:   
- Mescladora   
- Monocomandament   
- Temporitzada   
- Senzilla   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.   
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
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calcàries.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Gruix del cos:  >= 2 mm   
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres   
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres   
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment   
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments   
   
AIXETA O BATERIA:   
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.   
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.   
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.   
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.   
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites   
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents   
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
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BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z -  AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2Z1131.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.   
S'han considerat els elements següents:   
- Aixeta de llautó cromat   
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat   
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat   
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:   
- Senzilla   
- De pas   
- De regulació   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.   
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
   
AIXETA:   
El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i
precís.   
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell
per a l'aigua calenta.   
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s   
Gruix del cos:  >= 2 mm   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites   
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents   
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m   
   
ELEMENTS DE LLAUTÓ:   
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.   
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres   
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres   
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment   
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
- Nom del fabricant o marca comercial   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM3 -  EXTINTORS

BM31 -  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM312611.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió  interna. Son
extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te
una massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat davant l’Administració i
que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que
acrediti que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar:
- Indicació de l’administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l’aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció
contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives
d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar:
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els
Serveis Territorials Autònoms d’Indústria.
     - Dades placa de disseny :   
          - Pressió màxima de servei (disseny)
          - nº placa
          - Data 1a Prova i successives
     - Dades etiqueta de característiques:
          - Nom del fabricant importador
          - Temperatura màxima i mínima de servei
          - Productes continguts i quantitat d’equips
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110)
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
          - Instruccions funcionament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM3 -  EXTINTORS

BM3A -  ARMARIS PER A EXTINTORS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el vidre.
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
Alçària:  >= 600 mm
 Amplària:  >= 300 mm
 Fondària:  >= 220 mm
   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ1 -  BANCS

BQ11 -  BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ11U010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió
cadmiats, de cap esfèric.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de
preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues
d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.   
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.   
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 20 mm   
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.   
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Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.   
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.   
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU1E170,BQU1B150.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.   
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i
impermeables, fàcilment netejables.   
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.   
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.   
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions
corresponent.   
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció
a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari   
Alçària sostre:  >= 2,3 m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones
de Fontanería: Agua fría».   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQUA1100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Farmaciola d'armari
- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
   
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:   
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material
utilitzat.   
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.   
   
LLITERA METÀL·LICA:   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
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MANTA:   
Dimensions:  110 x 210 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR341150.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià   
   
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:   
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una
matriu orgànica de turba negre.   
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%   
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g   
Contingut de matèria orgànica:  30%   
Grandària màxima:  2 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats i precintats.   
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus
d'humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Designació del producte que conté   
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- Nom del fabricant o marca comercial   
- Pes net   
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com

s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el

cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.   
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra
vegetal, amb la determinació de:   
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.   

   
____________________________________________________________________________
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0718911.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.   
S'han considerat els següents additius:   
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tipus de ciment:   
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   
Morters per a fàbriques:   
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça   

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5   

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.   
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.   
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.   
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
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Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E21 -  ENDERROCS

E211 -  ENDERROC D'EDIFICACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E211ZZ01.

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

Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar
abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.   
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.   
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.   
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.   
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.   
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.   
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.   
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.   
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.   
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.   
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.   
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els
elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució
de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus
d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.   
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto.   
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias
al citado Reglamento   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222142A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el

cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la

rasa, segons indiqui la partida d'obra   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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E24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2412063,E2422063.

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

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

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

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
   
TERRES:   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:   
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2RA61H0.

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E31 -  RASES I POUS

E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31522H3.

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

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
- Rases i pous   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    128



- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   
   
RASES I POUS:   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50

mm   
- Nivells:   

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm   

- Dimensions en planta:   
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):   

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm   

- Secció transversal (D:dimensió considerada):   
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm   

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):   
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
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Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   
   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:   
No es necessari la compactació del formigó.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E31 -  RASES I POUS

E31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31B3000.

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Fonaments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
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Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

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

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
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comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

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

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

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    133



   
____________________________________________________________________________

   

   
E3 -  FONAMENTS

E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3Z112N1.

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E44 -  ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E441512D,E442512D,E4435125.

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

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Pilars   
- Elements d'ancoratge   
- Bigues   
- Biguetes   
- Llindes   
- Traves   
- Encavallades   
- Corretges   
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)   
S'han considerat els tipus de perfils següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2   

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1   

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1   

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2   

S'han considerat els acabats superficials següents:   
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació amb soldadura   
- Col·locació amb cargols   
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de la peça   
- Aplomat i anivellació definitius   
- Execució de les unions, en el seu cas   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.   
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
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Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.   
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.   
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.   
Toleràncies d'execució:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a

l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80

de l'EAE.    
   
PILARS:   
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.   
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.   
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.   
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.   
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:   
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:2 o formigó fi   
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.   
   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Toleràncies d'execució:   
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:   

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm   

- Diàmetre dels forats:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2

de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del

PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE   
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- Posició dels forats:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2

de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a

l'article 76.2 de l'EAE   
   

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.    
Els mètodes de protecció podran ser:   
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.   
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.   
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.   
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.   
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.   
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.   
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.   
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.   
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.   
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.   
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.    
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.   
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.   
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.   
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.   
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COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.   
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.   
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
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sense fer malbé les peces.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.   
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:   
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix

distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i

del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.   
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.   
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.   
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
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-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.    
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.   
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.   
   
UNIONS SOLDADES:   
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.   
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.   
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.    
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.   
   
UNIONS CARGOLADES:   
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.   
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.   
   
UNIONS SOLDADES:   
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.   
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.   
   
UNIONS CARGOLADES:   
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.   
   
UNIONS SOLDADES:   
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
   
UNIONS SOLDADES:   
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
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A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.   
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.   
   
UNIONS CARGOLADES:   
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.    
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
   
UNIONS SOLDADES:   
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.   
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.   
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

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

E4D3 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES

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

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

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

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

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

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

E4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4E25621.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a
revestir.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos   
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter   
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.   
Les filades han de ser horitzontals.   
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.   
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.   
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.   
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.   
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.   
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.   
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions
dels junts han de complir l'especificat a la DT.   
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.   
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària
<= 5 mm.   
Gruix dels junts:   
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm   
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm   
Massissat del junt vertical:   
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça   
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm   
Toleràncies d'execució:   
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:   
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm   
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm   
- Distància entre obertures:  ± 20 mm   
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total   
- Gruix dels junts: ± 2 mm   
- Aplomat en una planta: ± 20 mm   
- Aplomat total:  ± 50 mm   
- Axialitat:  ± 20 mm   
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm   
- Gruix:   

- Fàbrica al llarg o través:  + 5%
- Altres fàbriques:  ± 25 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
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pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.   
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.   
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.   
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.   
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la
peça i el morter i tornar-la a col·locar.   
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades,
i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.   
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar
la pressió del formigó fresc.   
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.   
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.   
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).   
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.   
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels

següents punts:   
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control   

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

E4E8 -  CÈRCOLS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4E865JE.

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

Execució de cèrcol en parets estructurals portants o de travament, format per peces de morter
de ciment premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter de ciment, morter mixt o morter
de ciment blanc amb sorra de marbre, per a quedar vistos o per revestir.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació del pla de recolzament
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter.
- Anivellament i aplomat del element
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.   
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i
formigonar.   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.   
Els junts han de ser plens i enrasats sempre que la DF no fixi cap altra condició.   
Gruix dels junts:   
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total   
- Planor:  ± 10 mm/2 m   
- Gruix dels junts: ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.   
Abans de l'abocada del formigó, s'ha d'humitejar la filada de blocs de morter de ciment que
fan d'encofrat.   
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.   
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

E4LV -  LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4LV35HS.

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

Subministrament i col·locació de lloses alveolars de formigó precomprimit sobre els elements
de suport per a la formació de sostre.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre
- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament
- Presentació de les plaques
- Anivellament de les plaques
- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser

massissats   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.   
No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cercol de
formigó armat per a resoldre el recolzament   
El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s'ha de fer amb una capa de morter
fresc >= 15mm de gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastomèric
situats en cada nervi de la llosa   
La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la
vora interior del recolzament ha de ser:
En recolzaments directes   
- Llargària:  50 mm
- Tolerància:  - 10 mm
- No s'admeten recolzaments reals en obra < 40 mm   
En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa   
- Llargària:  40 mm
- Tolerància:  SYMBOL 177 "Symbol" 9 10 mm
- No s'admeten recolzaments reals en obra < 30 mm   
El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser
monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.   
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixó no disminueixi la
secció de la peça.   
Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formigó amb
una armadura de repartiment, que com a mínim ha d'estar composada per rodons de 4 mm disposats
en direcció transversal i longitudinal amb una separació màxima entre rodons de 35 cm.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig en planta:  ± 30 mm   
- Nivell:  ± 20 mm   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de
l'annex 11 de la norma EHE-08.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge es realitzarà d'acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els
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plànols i les documents d'instruccions de muntatge del fabricant.   
Les plaques s'han de col·locar a tocar.   
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.   
Les armadures s'han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d'aquests i la
seva disposició ha d'estar d'acord amb el que estableixen els apartats 37.2.5  i 69.8.2 de
l'EHE-08   
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat   
S'ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó   
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament
- Replanteig de les plaques
- Anivellament de les plaques   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementaria:   

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

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

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

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

   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la
col·locació de les plaques.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.   

   
____________________________________________________________________________
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E4 -  ESTRUCTURES

E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

E4Z1 -  ELEMENTS DE RECOLZAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4Z11811.

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

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar,
col·locat entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al
suport dels mecanismes de recolzament.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Recolzaments:   
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament
- Execució de les bases d'anivellament
- Col·locació dels aparells de recolzament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.   
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui
impedir el bon funcionament del recolzament.   
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de
l'aparell utilitzat:   
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:   
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Posició en planta:  ± 1 mm   
- Replanteig de cotes:  ± 10 mm   
   
RECOLZAMENTS:   
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.   
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada.
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.   
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.   
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre
ell i les bases d'anivellament.   
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.   
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases
d'anivellament.   
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.   
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals
idèntics sota càrregues verticals idèntiques.   
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell
han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar
dins els elements estructurals que s'han de suportar.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig del eixos:  ± 5 mm   
- Llargària:  ± 5%   
- Amplària:  ± 5%   
- Gruix:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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E4 -  ESTRUCTURES

E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

E4Z2 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4Z23F11.

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

Muntatge i col·locació de l'armadura en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, formada amb
rodons, barretes o platines d'acer galvanitzat, d'acer inoxidable o d'acer recobert amb epoxi
col·locades amb el mateix morter de la paret.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.   
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.   
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments s'han de realitzar per solapa.   
La situació de l'armadura dins del junt ha de permetre el gruix constant del recobriment.   
La llàrgària de l'ancoratge i del solapament s'ha de determinar segons l'especificat en
l'apartat 4.5.3 del DB-SE-F.   
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.   
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment
següent:   
- Recobriment respecte a la vora exterior:  >= 15 mm
- Recobriment per sobre i per sota:  >= 2 mm   
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm   
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.   
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.   
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària calculats segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

E4ZW -  ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4ZW1750.

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

Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.   
S'han considerat els elements següents:   
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a

fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.   
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer

galvanitzat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Execució dels forats
- Neteja del forat
- Col·locació dels ancoratges   
En els ancoratges amb perns de connexió:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Soldadura del pern a la planxa
- Comprovació de la unitat d'obra   
   
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:   
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les
característiques geomètriques del tac utilitzat.
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han
de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb
les indicacions del fabricant de l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat
en el càlcul de l'ancoratge.   
   
TAC D'EXPANSIÓ:   
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la
càrrega de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦
+---------------------------------------------------------------+   
   
TAC QUÍMIC:   
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la
càrrega de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
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¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦
+---------------------------------------------------------------+   
   
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:   
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa
amb la biga sobre la que es recolza.   
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.   
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:   
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en
funció del material de base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el
procés.
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb
un aparell adequat.
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les
especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el
cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació.
Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula.
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin
oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de
l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar
omplint el forat des del fons cap a l'exterior.
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de
cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.   
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol
substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.   
   
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:   
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos,
pintures i òxids.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

E4ZZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E4ZZU001.

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

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid,
sense retracció, sense exudació i d'alta resistència.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament
- Abocada del morter
- Regularització de la superfície   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Resistència a flexió amb una consistència fluida:   
- 1 dia:  >= 6 N/mm2
- 3 dies:  >= 8 N/mm2
- 7 dies:  >= 9 N/mm2
- 28 dies:  >= 10 N/mm2   
Resistència a compressió amb una consistència fluida:   
- 1 dia:  >= 20 N/mm2
- 3 dies:  >= 45 N/mm2
- 7 dies:  >= 62 N/mm2
- 28 dies:  >= 90 N/mm2   
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa.
La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta.
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a
proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les
propietats del morter.
Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

dm3 de volum realment executats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5 -  COBERTES

E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES

E54Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E54ZS77K,E54ZS14C.

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

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada,
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peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines   
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.   
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.   
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del
costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte
els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.   
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total   
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.   
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.   
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin

defectes.   
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5 -  COBERTES

E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5Z5 -  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES LLEUGERES PER A FORMACIÓ DE PENDENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació d'estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, amb perfils normalitzats
d'acer galvanitzat cargolats formant peces compostes, fixada mecànicament al sostre.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de les diferents peces de l'estructura   
- Aplomat i anivellació definitius   
- Execució de les unions entre les diferents parts de l'estructura   
- Neteja i preparació de la superfície de suport   
- Subjecció de l'estructura al sostre   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.   
L'estructura ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
aprovades per la DF.   
Les diferents peces de l'estructura han d'estar correctament aplomades i nivellades.   
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.   
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.   
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Toleràncies d'execució:   
- Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.   
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.   
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
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muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.   
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.   
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.   
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.   
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.   
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.   
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.   
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.   
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.   
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5 -  COBERTES

E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5ZH -  BONERES I REIXES DE DESGUÀS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5ZHBDP4.

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

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques   
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.   
- Bonera de fosa col·locada amb morter.   
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L   
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.   
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:   
- Fixada amb morter de ciment   
- Ancorada al formigó   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:   
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions   
Elements col·locats amb morter:   
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final   
Reixa ancorada al formigó:   
- Replanteig de l'element
- Col·locació en l'element per formigonar   
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:   
- Replanteig de l'element.
- Connexió per pressió en el baixant.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.   
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.   
   
BONERA:   
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.   
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.   
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.   
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.   
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.   
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.   
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.   
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Distància a paraments verticals:  >= 50 cm   
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m   
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm   
   
REIXA DE DESGUÀS:   
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.   
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm   
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm   
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm   
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm   
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total   
   
PROLONGACIÓ RECTA:   
Ha de quedar unit per pressió a l'extrem del baixant.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.   
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.   
   
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:   
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.   
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.   
   
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.   
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.   
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.   
   
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:   
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
   
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
   
REIXA CIRCULAR:   
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E618562K.

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

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug,
col·locats amb morter.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o

d'una o dues cares vistes   
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes   
- Formació de pilar amb blocs encadellats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
No pot ser estructural.   
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.   
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.   
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.   
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.   
Gruix dels junts:   
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm   
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig d'eixos parcials:   

- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm   

- Replanteig d'eixos extrems:   
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm   

- Planor:   
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m   

- Horitzontalitat de les filades:   
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total   

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total   
- Gruix dels junts:   

- Horitzontals:  + 2 mm
- Verticals:  ± 2 mm   

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm   
- Distància entre obertures:  ± 20 mm   
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PARET O PAREDÓ:   
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.   
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.   
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.   
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.   
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.   
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.   
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm   
   
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):   
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.   
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.   
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
Gruix dels junts:   
- Verticals:  0,6 cm
- Horitzontals:  <= 1,2 cm   
   
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:   
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.   
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.   
El pilar ha d'estar travat a la paret.   
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.   
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.   
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm   
   
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:   
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.   
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.   
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.   
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no
s'ha d'humitejar.   
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.   
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILAR:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
   
PARET O PAREDÓ:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
   
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):   
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
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- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.   
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.   
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.   
- Replanteig de les peces   
- Control de col·locació de les peces.   
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels

següents punts:   
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control   

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
- Repàs dels junts i neteja del parament   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E83 -  APLACATS

E832 -  APLACATS AMB PECES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E83252DS.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.   
S'han considerat els revestiments següents:   
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors,

horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).   
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana

ventilada   
S'han considerat els tipus de fixació següents:   
- Amb elements metàl·lics, ganxos o platines, fixats amb morter   
- Amb morter, sense fixacions metàl·liques, només per a peces de morter de ciment amb forma

de L   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament   
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de l'estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a l'estructura de suport
- Neteja del parament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.   
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.   
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.   
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 2 mm/2 m   
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total   
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m   
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul   
   
COL·LOCAT AMB MORTER:   
Els junts del revestiment de peces de morter de ciment, han de ser rectes i han d'estar
rejuntats amb beurada o morter de ciment blanc o gris i, eventualment, colorants, si la DF no
especifica d'altres condicions.   
   
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:   
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable,
col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els
junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil
en el junt horitzontal.   
Nombre de ganxos per peça:  >= 2   
Separació entre fixacions:  <= 80 cm   
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm   
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3   
   
COL·LOCACIÓ NOMÉS AMB MORTER:   
Amplària dels junts:  >= 6 mm   
   
FAÇANA VENTILADA:   
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre
dels paràmetres admissibles.   
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.   
Els perfils han de quedar alineats.   
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel
fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que
han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les
peces.   
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces
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ni entre aquestes i l'estructura.   
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la
mateixa resistència que la resta del conjunt.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar
de l'obra les restes de peces i els materials sobrants.   
En les peces que es col·loquen només amb morter, el morter s'ha d'estendre per tota la bescara
de la peça i pels cantells.   
   
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal de no absorbir l'aigua del
morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   
   
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:   
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de
col·locar-les.   
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i
el suport.   
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.   
   
FAÇANA VENTILADA:   
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació
tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E8J -  CORONAMENTS

E8J5 -  CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE FORMIGÓ POLIMÈRIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E8J5542A.

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

Formació del remat superior d'una paret.   
S'han considerat els tipus de peces següents:   
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter.   
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:   
- Morter mixt o de ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.   
Ha de tenir el color i la textura uniformes.   
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor
prevista a la DT.   
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.   
Els junts han de ser estancs.   
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.   
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.   
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals
ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Pendent (Façanes):  >= 10º   
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm   
Distància entre junts de dilatació:   
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces
- Ceràmica:  <= 2 m   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m   
   
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:   
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment,
colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha
d'humitejar.   
   
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
morter.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

   
____________________________________________________________________________
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E9 -  PAVIMENTS

E92 -  SUBBASES

E923 -  SUBBASES DE GRANULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9234B91.

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

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric   
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm   
- Planor:  ± 10 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.   
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.   
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.   
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.   
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.   
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.   
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.   
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
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CAPES DE GRUIX DEFINIT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E93 -  SOLERES I RECRESCUDES

E936 -  SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E93618C1.

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

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats   
   
CONDICIONS GENERALS:   
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 5 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

E9GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9GZA524.

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

Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.   
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:   
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Corronat manual de paviment de formigó
- Ratllat manual de paviment de formigó
- Formació de junt amb perfil buit de PVC
- Formació de junt amb serra de disc   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formació de junt amb serra de disc:   
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat   
En el corronat o ratllat:   
- Acabat de la superfície del paviment   
En la formació del junt en formigó fresc:   
- Replanteig del junt
- Formació del junt
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
   
FORMACIÓ DE JUNT:   
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.   
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.   
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment   
Toleràncies d'execució:   
- Amplària:  ± 10%   
- Alçària:  ± 10%   
- Replanteig:  ± 1%   
   
CORRONAT:   
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.   
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
   
RATLLAT:   
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.   
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als
eixos del paviment.   
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A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.   
   
FORMACIÓ DE JUNT:   
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).   
   
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:   
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de
l'abocament, segons la temperatura exterior).   
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de
l'entrada de pols.   
   
RATLLAT:   
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un
altre material aprovat per la DF.   
   
CORRONAT:   
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat
ha de ser aprovat per la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
   
FORMACIÓ DE JUNT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9V -  ESGLAONS

E9VZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS

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

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el
seu cas.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas   
   
CONDICIONS GENERALS:   
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes
que en disminueixin la resistència o la qualitat.   
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de
recolzament per al revestiment superior, plana i llisa.
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista.
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Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de
les peces han de quedar plens de morter de ciment.   
   
ACABAT ARREBOSSAT:   
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.   
El suport ha de ser net i humitejat.   
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.   
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.   
   
ACABAT ARREBOSSAT:   
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques.
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9W -  GRADES

E9W2 -  GRADES DE PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9W2ZZ01,E9W2ZZ02,E9W2ZZ03,E9W2ZZ04.

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

Revestiment de grada amb peces de pedra artificial col·locades a truc de maceta amb morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'element acabat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
L'element acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades ni amb defectes
aparents.   
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.   
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.   
Les peces han d'estar col·locades amb junts entre elles >= 1 mm.   
Els junts han de quedar plens de beurada.   
L'entrega de la peça pels extrems, s'ha d'ajustar a les especificacions de la DT.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 4 mm/m
- Horitzontalitat:  ± 0,2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.   

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    170



Abans de la col·locació de l'element s'ha de comprovar que el suport hagi assolit la
resistència necessària.   
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de
morter, de gruix >= 2 cm.   
Abans de la col·locació de la peça, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de la peça.   
S'ha d'eliminar la beurada sobrant i s'ha de netejar la superfície.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

E9Z4 -  ARMADURES PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9Z4AB1G.

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Paviments de formigó   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

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

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EABGM762.

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

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm   
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm   
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   
   
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:   
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.   
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.   
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.   
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.   
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 5 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Aplomat:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:   
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS

ED11 -  DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED111B81,ED111E21.

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

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al
baixant, caixa sifònica o clavegueró.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.   
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.   
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.   
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva   
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de
ser regulables.   
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de
10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.   
Separació de les subjeccions:   
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm   
Llargària del ramal:   
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m   
Pendent del ramal:   
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:   

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %   

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS

ED14 -  BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED143A30.

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

Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa
galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.   
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.   
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.   
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.   
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.   
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.   
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.   
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.   
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.   
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.   
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2   
Distància entre les abraçadores:   
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant   
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:   
- Baixant:  >= 12 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
No s'han de manipular ni corbar els tubs.   
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb
unions soldades.   
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

ED3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED31 -  CAIXES SIFÒNIQUES

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

Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment.   
S'han considerat les caixes sifòniques següents:   
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable   
- Amb reixeta d'acer inoxidable   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents
- Col·locació de la caixa sifònica
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada.   
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al
servei.   
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de
la caixa sifònica.   
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva
instal·lació.   
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig.   
Distància de separació al baixant:  <= 2 m   
Toleràncies:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Nivell:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

ED3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED35 -  PERICONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED351B45.

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

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i

lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pericó fabricat "in situ":   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels

tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa   
Pericó de formigó prefabricat:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.   
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.   
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.   
   
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":   
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.   
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.   
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.   
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.   
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
Gruix de la solera: >= 10 cm   
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm   
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
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- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m   
   
PERICONS PREFABRICATS:   
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.   
Toleràncies d'execució:   
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":   
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.   
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.   
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.   
   
PERICONS PREFABRICATS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.   
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS

EFB -  TUBOS DE POLIETILENO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFB1A425,EFB19425,EFB16455,EFB14652.
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Canalizaciones con tubo de polietileno para transporte y distribución de fluidos a presión y
la colocación de accesorios en canalizaciones enterradas con uniones soldadas, colocados
superficialmente o en el fondo de la zanja.   
Canalizaciones con tubo de polietileno reticulado o multicapa para instalaciones de transporte
y distribución de fluidos, conectados a presión y colocados superficialmente.   
Se han considerado los siguientes tipos de material:   
- Polietileno extruido de alta densidad para el transporte de agua a presión con una

temperatura de servicio hasta 40°C   
- Polietileno extruido de baja densidad para el transporte de agua a presión con una

temperatura de servicio hasta 40°C   
- Polietileno extruido de media densidad para el transporte de combustibles gaseosos a

temperaturas hasta 40°C   
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos:   
- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada en

lugares fácilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.).   
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios

(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.)   
- Grado alto, que corresponde a una red con predominio de accesorios (sala de calderas,

instalación de bombeo, etc.)   
- Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse

tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de
su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.)   

Se han considerado los siguientes tipos de unión:   
- Soldada (para tubos de polietileno de alta y media densidad)   
- Conectada a presión (para tubos de polietileno de alta y baja densidad)   
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:   
- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar)   
- Replanteo de la conducción   
- Colocación del elemento en su posición definitiva   
- Ejecución de todas las uniones necesarias   
- Limpieza de la tubería   
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.   
No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación
de accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no
permite fijar la repercusión de accesorios; por ello, su colocación se considera una unidad de
obra distinta.   
   
CONDICIONES GENERALES:   
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.   
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.   
Estará hecha la prueba de presión.   
Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante
accesorios normalizados. Las uniones se harán con accesorios que presionen la cara exterior
del tubo o bien soldados por testa, según sea el tipo de unión definido para la canalización.   
La tubería para gas (media densidad), no puede estar próxima a conductos que transporten
fluidos a alta temperatura. Se garantizará que la tubería no supere una temperatura de 40°C.   
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará
con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros
no quedará ningún accesorio.   
El tubo de polietileno extruído se puede curvar en frío con los siguientes radios de
curvatura:
+--------------------------------------------------------+
¦              ¦  Polietileno   ¦      Polietileno       ¦
¦              ¦ alta densidad  ¦ baja y media densidad  ¦
¦--------------¦----------------¦------------------------¦
¦    A 0°C     ¦  <= 50 x Dn    ¦      <= 40 x Dn        ¦
¦    A 20°C    ¦  <= 20 x Dn    ¦      <= 15 x Dn        ¦
+--------------------------------------------------------+
Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determinarse por interpolación lineal.   
   
COLOCACION SUPERFICIAL:   
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con
respecto a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del
pavimento o del forjado.   
Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y
alineación de la tubería.   
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si
la abrazadera del soporte es metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico.

Las tuberías para gas con tubo de media densidad colocadas superficialmente, se instalarán

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    180



dentro de una vaina de acero.   
Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los puntos singulares
(soportes, cambios de dirección, ramales, tramos largos, etc.), permitan al tubo efectuar los
movimientos axiales de dilatación.   
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.   
Distancia entre soportes:   
- Tubo polietileno alta densidad:
- Tramos verticales: DN x 20 mm
- Tramos horizontales: DN x 15 mm   
- Tubo polietileno de baja densidad:   
+-------------------------------------+
¦  DN  ¦    Tramos    ¦   Tramos      ¦
¦ (mm) ¦  verticales  ¦ horizontales  ¦
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦
+-------------------------------------+   
- Tubos polietileno reticulado o multicapa:   
+---------------------------------------+
¦  DN   ¦  Distancia entre soportes (m) ¦
¦       ¦-------------------------------¦
¦       ¦tramo vertical¦tramo horizontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦
+---------------------------------------+   
   
COLOCACION ENTERRADA:   
La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río. Por
encima habrá un relleno de tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras capas que
envuelven el tubo se compactaran con precaución.   
Espesor del lecho de arena:   
- Polietileno extruido: >= 5 cm
- Polietileno reticulado: >= 10 cm   
Espesor del relleno (sin tráfico rodado):   
- Polietileno extruido: >= 60 cm
- Polietileno reticulado: >= 50 cm   
Espesor del relleno (sin tráfico rodado):  >= 80 cm   
El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las
contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura.   
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos
singulares (curvas, reducciones, etc.), estarán ancladas en dados macizos de hormigón.   
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable
pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.   
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones
de su pliego de condiciones.   

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:   
La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.   
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.   
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión
de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.   
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.   
El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo rodar verticalmente
sobre el terreno.   
En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un
lubrificante autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión.   
En las uniones encoladas el adhesivo se aplicará con pincel en los dos extremos a unir.   
El extremo del tubo se achaflanará.   
Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas.   
En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la arista exterior.   
El tubo se encajará sin movimientos de torsión.   
Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y la aplicación
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de la presión adecuada para hacer la unión.   
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar agua para arrastrar
residuos.   
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración
bacteriológica después de limpiarla.   
   
COLOCACION ENTERRADA:   
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten
algún defecto.   
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la
profundidad y el nivel freático de la zanja  corresponden a los especificados en la DT. En
caso contrario se avisará a la DF.   
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.   
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido
ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento
de los tubos.   
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.   
Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre
de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras,
herramientas de trabajo, etc.).   
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües
en la excavación.   
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del
relleno de la zanja.   
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.   
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF.   
Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las
juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación.   

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TUBOS:   
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.   
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan
efectuado.   
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión
de las piezas especiales a colocar.   
   
COLOCACION ENTERRADA:   
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las
bridas metálicas para la sujeción de los mismos.   

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La normativa será la específica al uso al que se destine.   

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:   
Las tareas de control a realizar son las siguientes:   
- Comprobación de la correcta implantación de las conducciones en la obra según el trazado

previsto.   
- Control visual de la ejecución de la instalación, comprobando:   

- Suportación   
- Verticalidad y pendientes en tramos horizontales según destino de la instalación   
- Utilización de los accesorios adecuados en empalmes y entroncamientos   
- Distancia a otros elementos y conducciones.   

- Realización de pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica    
- Realización de pruebas de estanqueidad y evacuación a instalaciones de saneamiento.   
   
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:   
Las tareas de control a realizar son las siguientes:   
- Mantenimiento de la instalación.   
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y de los ensayos

realizados y de cuantificación de los mismos.   
   
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:   
Se comprobará la totalidad de la instalación.   
   
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:   
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En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar materiales,
se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo el material afectado.   
En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la adecuación,
de acuerdo con lo que determine la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG1 -  CAIXES I ARMARIS

EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG161321.

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

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 -  TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG22TD1K,EG22TH1K,EG22TL1K,EG22TA1K,EG222911.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
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Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal, colocado.
Se han contemplado los tipos de tubos siguientes:   
- Tubos de PVC corrugados
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la exterior
- Tubos de material libre de halógenos
- Tubos de polipropileno
- Tubos de polietileno   
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:   
- Tubos colocados empotrados
- Tubos colocados bajo pavimento
- Tubos colocados en falsos techos
- Tubos colocados en el fondo de la zanja   
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:   
- Replanteo del trazado del tubo
- El tendido y la fijación o colocación
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc.   
   
CONDICIONES GENERALES:   
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre
éstas y las cajas de mecanismos.   
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se
efectuará el tratamiento superficial.   
Tolerancias de instalación:   
- Penetración de los tubos dentro de las cajas:  ± 2 mm   
   
EMPOTRADO:   
El tubo se fijará en el fondo de una roza abierta en el paramento, cubierta con yeso.   
Recubrimiento de yeso:  >= 1 cm   
   
SOBRE FALSO TECHO:   
El tubo quedará fijado en el forjado o apoyado en el falso techo.   
   
MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO   
El tubo quedará apoyado sobre el pavimento base.   
Quedará fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo.   
   
CANALIZACION ENTERRADA:   
El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente.   
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre
éstas y las cajas de mecanismos.   
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos:  <= 3   
Distancia entre el tubo y la capa de protección:  >= 10 cm   
Profundidad de las zanjas:  >= 40 cm   
Penetración del tubo dentro de las arquetas:  10 cm   
Tolerancias de ejecución:   
- Penetración del tubo dentro de las arquetas:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:   
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado
por la DF
Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente
aprobados por este. Los accesorios de unión, y en general todos los accesorios que intervienen
en la canalización serán compatibles con el tipo y características del tubo a colocar.
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas
en la DT del proyecto.
Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará sus características.
Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos
de embalajes, recortes de tubos, etc.   
   
CANALIZACION ENTERRADA:   
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y
limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.).   
Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica
(ladrillos, placas de hormigón, etc.).   

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.   
La instalación incluye las fijaciones, provisionales cuando el montaje sea empotrado y
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definitivas en el resto de los montajes.   
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes.   

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.   
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.   
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.   
   
CANALIZACION ENTERRADA:   
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.   

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:   
Las tareas de control a realizar son las siguientes:   
- Comprobación de la correcta implantación de las canalizaciones según el trazado previsto.
- Verificar que las dimensiones de las canalizaciones se adecuen a lo especificado y a lo que

le corresponde según el R.E.B.T. en función de los conductores instalados.
- Verificar la correcta suportación y el uso de los accesorios adecuados.
- Verificar el grado de protección IP
- Verificar los radios de curvatura, comprobando que no se provocan reducciones de sección.
- Verificar la continuidad eléctrica en canalizaciones metálicas y su puesta en tierra.
- Verificar la no existencia de cruces y paralelismos con otras canalizaciones a distancias

inferiores indicado en el REBT.
- Verificar el correcto dimensionamiento de las cajas de conexión y el uso de los accesorios

adecuados.   
- Verificar la correcta implantación de registros para un mantenimiento correcto.   
   
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:   
- Informe con los resultados de los controles efectuados.   
   
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:   
Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación.   
   
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:   
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.   
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine
la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG2A -  CANALS AÏLLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG2A4415.

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

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com
a màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades   
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CONDICIONS GENERALS:   
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb
peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.   
Nombre de fixacions:  >= 3/m   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.   
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.   
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EG41JBRQ,EG414F9B.

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

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Per a control de potència (ICP)   
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)   
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.   
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.   
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.   
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.   
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.   
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.   
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N   
   
ICP:   
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.   
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.   
   
PIA:   
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
   
ICP:   
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.   
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.   
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PIA:   
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:   
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als

especificats a la DT.   
- Verificar que el sistema de fixació es correcte   
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden   
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes

dels mecanismes.   
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de

contacte.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.   
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors   
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin

correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de

circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   

projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes

fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments

futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a

l'especificat.   
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:   

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B   

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
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SUBQUADRES:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG42G27D.

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

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:   
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors

automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.   
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.   
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.   
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:   
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.   
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.   
   
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.   
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.   
   
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.   
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.   
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
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els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:   
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.   
   
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   
   
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als

especificats a la DT.   
- Verificar que el sistema de fixació es correcte   
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden   
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes

dels mecanismes.   
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de

contacte.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.   
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors   
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin

correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de

circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   

projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes

fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments

futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a

l'especificat.   
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:   

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B   

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG6 -  MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG62D19J,EG63D15S.

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

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic   
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.   
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats

superficialment.   
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.   
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o

a l'interior.   
- Sortida de fils, encastada   
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats   
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- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.   
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
Sortides de fils:   
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils   
Placa, marc o tapa cega:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
   
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:   
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.   
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.   
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.   
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.   
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.   
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.   
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Aplomat:  ± 2%   
   
SORTIDES DE FILS:   
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.   
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir
danys als fils.   
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Aplomat:  ± 2%   
   
PLACA, MARC O TAPA CEGA:   
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap
dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.   
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes
que porta.   
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre
tots dos.   
   
CAIXES PER A MECANISMES:   
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019   
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació
elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.   
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.   
   
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:   
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al
mateix pla que el parament acabat.   
Ha de quedar amb els costats aplomats.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Aplomat:  ± 2%   
   
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:   
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la
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cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.   
   
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:   
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.   
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.   
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
   
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als

especificats a la DT.   
- Verificar que el sistema de fixació es correcte   
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden   
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes

dels mecanismes.   
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de

contacte.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.   
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
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EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EH61AFBB.

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

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment
- Muntades encastades   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades   
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.   
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.   
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.   
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.   
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.   
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.   
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.   
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.   
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ1 -  APARELLS SANITARIS

EJ13 -  LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ13B917.

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

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.   
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.   
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.   
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
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- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ2Z1131,EJ239131.

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

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.   
S'han considerat els elements següents:   
- Aixeta connectada al tub d'alimentació   
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor

incorporat   
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat   
- Ruixador connectat al braç de la dutxa   
- Suport per a dutxa de telèfon   
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon   
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible   
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats   
- Colze d'enllaç   
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari   
- Enllaç mural   
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
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- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.   
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.   
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar ben fixat al seu suport.   
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.   
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
   
FLUXOR:   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.   
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu
correcte accionament.   
   
MECANISME PER A CISTERNA:   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.   
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.   
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.   
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:   

- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors   

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.   
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de

pública concurrència.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   
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____________________________________________________________________________

   

   
EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

EM3 -  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM31261K.

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

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
 - Amb suport a la paret
 - Sobre rodes
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
 - Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
 Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm
 Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mò bil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport
sense perill de despendre's.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes
de protecció  contra incendis.
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m.
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
     - Senyalització dels extintors
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar les diferents
zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales
de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.   
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN3 -  VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN319724,EN316727.

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

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.   
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic   
- Vàlvules manuals roscades   
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs   
- Vàlvules manuals embridades   
- Vàlvules per anar a pressió   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment   
- Muntades en pericó de canalització soterrada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Vàlvula de bola amb actuador:   
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei   
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:   
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei   
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:   
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei   
Vàlvula de bola per encolar o embridar:   
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- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.   
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
   
MUNTADES SUPERFICIALMENT:   
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.   
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   
   
MUNTADES EN PERICÓ:   
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.   
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.   
   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:   
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.   
   
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:   
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.   
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.   
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.   
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.   
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
   
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:   
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.   
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.   
   
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix,
òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:   
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La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o
pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   
   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EQ -  EQUIPAMENTS

EQ1 -  BANCS

EQ11 -  BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EQ11U010.

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

Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la posició
- Fixació del banc   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El banc ha de quedar horitzontal.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT
Toleràncies d'execució:   
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.   
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.   
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.   

   
____________________________________________________________________________
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F211 -  DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS

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

Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar
abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.   
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.   
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.   
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.   
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
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En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.   
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.   
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.   
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.   
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.   
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.   
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.   
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els
elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució
de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus
d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.   
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto.   
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias
al citado Reglamento   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F216 -  ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F216R243,F216R443,F2168941.

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219ZZ03.

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21H1C41,F21HZZ02.

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

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

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

descàrrega i classificació   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

F21 -  DEMOLICIONS

F21J -  REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21JZZ4.

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

Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i
8 cm, tant en paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitació
d'alçària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Repicat de l'element
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix
nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2225121,F222142A.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el

cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la

rasa, segons indiqui la partida d'obra   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   

- El talús ha de ser fixat per la DF.   
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.   
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.   
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    210



S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:   
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball   
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.   
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.   
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
   
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS   
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES

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

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.   
S'han considerat els elements següents:   
- Sòl de rasa   
- Esplanada   
- Caixa de paviment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.   
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.   
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.   
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m   
- Planor:  ± 20 mm/m   
- Nivells:  ± 50 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2315501.

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

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.   
S'han considerat els elements següents:   
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim   
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació
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- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.   
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.   
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin
desplaçaments.   
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a
l'indicat per la DF.   
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de
dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.   
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.   
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.   
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.   
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R350AA.

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

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

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

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

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

RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R5426A.

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

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

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

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

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

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA7LP0.

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 -  DRENATGES

FD5A -  RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5A5G05.

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.   
   
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial   
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les

toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.   
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin

defectes.   
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara

unions amb pous i arquetes.   
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.   

   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 -  DRENATGES
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FD5K -  CAIXES PER A INTERCEPTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5KJ24E.

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

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.   
S'han considerat els materials següents:   
- Caixa de formigó   
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En caixa de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó   
En caixa de maó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.   
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació lateral:   

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm   

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)   
- Nivell soleres:  ± 12 mm   
- Gruix (e):   

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)   
   

CAIXA DE FORMIGÓ:   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.   
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm   
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m   
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm   
   
ESQUERDEJAT EXTERIOR:   
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.   
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
   
CAIXA DE FORMIGÓ:   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.   
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.   
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 -  DRENATGES

FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5ZBCC4.

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

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó   
- Filtre per a bonera sifònica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.   
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.   
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.   
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La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte
o bé produir sorolls.   
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.   
Toleràncies d'execució:   
- Guerxament:  ± 2 mm   
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIMENT:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
   
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de col·locació.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDB27469,FDB27429.

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

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.   
- Soleres de formigó amb armadura lleugera   
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Solera de llambordins:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
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- Col·locació de la beurada   
Solera de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la
mitja canya, ha de quedar plana.   
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.   
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
   
SOLERA DE FORMIGÓ:   
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que
el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a
l'alçària de mig tub.   
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació lateral:   

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm   

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)   
- Nivell soleres:  ± 12 mm   
- Gruix (e):   

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)   

- Planor:  ± 10 mm/m   
   
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
especificades a la DT.   
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substàncies perjudicials.   
   
SOLERA DE LLAMBORDINS:   
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.   
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: + 2%, - 1%   
- Gruix del llit de formigó:  - 5%   
- Nivell de la solera:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.   
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.   
   
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:   
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
   
SOLERA DE LLAMBORDINS:   
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de
maceta a sobre del formigó fresc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.   

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDDZZZ02.

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

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació
dels elements complementaris.   
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior   
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter   
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.   
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou   
En el bastiment i tapa:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter   
En el graó:   
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter   
PARET PER A POU:   
El pou ha de ser estable i resistent.   
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.   
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.   
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.   
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.   
Toleràncies d'execució:   
- Secció interior del pou:  ± 50 mm   
- Aplomat total:  ± 10 mm   
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.   
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.   
PARET DE MAÓ:   
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.   
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.   
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.   
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha
de ser polsegós.   
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm   
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Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m   
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm   
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:   
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.   
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm   
BASTIMENT I TAPA:   
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.   
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.   
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.   
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.   
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.   
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.   
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm   
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm   
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm   
GRAÓ:   
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.   
Han d'estar alineats verticalment.   
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.   
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.   
Llargària d'encastament:  >= 10 cm   
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm   
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm   
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm   
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm
- Deformació remanent:  = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN   
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm
- Deformació remanent:  = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   
PARET PER A POU:   
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.   
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.   
PARET DE MAÓ:   
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.   
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de
rebre.   
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
PARET PER A POU:   
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.   

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de col·locació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN

1917), sempre que es canviï de procedència.   
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de totes les peces col·locades   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDGZU010.

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

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.   
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.   
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació,
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.   
Cavalcaments:  >= 20 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK2A6F3,FDK254F3.

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

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.   
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de

grava, i reblert lateral amb terres.   
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,

sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pericó de formigó fet "in situ":   
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa   
Pericó de formigó prefabricat:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs   
- Reblert lateral amb terres   
- Col·locació de la tapa en el seu cas   
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de

tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
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Toleràncies d'execució:   
- Nivell de la solera:  ± 20 mm   
   
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":   
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.   
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm   
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal   
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal   
   
PERICONS PREFABRICATS:   
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.   
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.   
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.   
Gruix de la solera: >= 10 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 5 mm/m   
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric   
   
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"   
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat   
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.   
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
Gruix de la solera: >= 10 cm   
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm   
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.   
   
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
   
PERICONS PREFABRICATS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
   
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.   
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK3 -  PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK3ZZ01.

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

DEFINICIO:
Pericó de parets de maó calat col.locat sobre llit de grava.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Gruix de l'arrebossat >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
     - Nivell de la solera ± 20 mm
     - Aplomat de les parets ± 10 mm
     - Planor de la fàbrica ± 10 mm/m
     - Planor de l'arrebossat ± 3 mm/m
- Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal
     - Gruix de la paret ± 1% gruix nominal

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    229



Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZ3174,FDKZ3154.

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

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.   
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.   
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.   
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.   
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.   
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.   
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm   
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm   
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Seguiment del procés de col·locació.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FR -  JARDINERIA

FR2 -  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL

FR2B -  ACABAT DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR2B1105.

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

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Anivellament i repassada del terreny
- Rasclada
- Compactació   
S'han considerat els mitjans següents:   
- Mitjans manuals   
- Motocultor   
- Corró manual   
- Minicarregadora   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En l'anivellament i repassada del terreny:   
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny   
En la rasclada:   
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Rasclada del terreny   
En la compactació:   
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Compactació superficial del terreny   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials.
No han de restar bosses còncaves.   
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT.   
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial
compactada.   
   
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:   
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial
indicats a la DT.   
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si
l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats.   
   
MITJANS MANUALS:   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 5 mm/2 m   
- Pendent mínim:  ± 1%   
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MITJANS MECÀNICS:   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 20 mm   
- Planor:  ± 10 mm/2 m   
- Pendent mínim:  ± 1%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.   
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els
treballs d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades
a la DT.   
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de
realitzar qualsevol tractament superficial o d'adobat.   
   
COMPACTACIÓ:   
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <=
1 mm.   
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans
de continuar.   
El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FR -  JARDINERIA

FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR6P6245.

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

Plantació d'espècies vegetals.   
S'han considerat les espècies següents:   
- Arbres planifolis   
- Coníferes   
- Palmàcies   
- Arbusts i arbres de petit format   
- Plantes enfiladisses   
- Plantes de petit port   
S'han considerat les formes de subministrament següents:   
- Arbre:   

- Amb l'arrel nua   
- Amb pa de terra   
- En contenidor   

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa   
- En contenidor   

- Plantes de petit port:   
- En alvèol forestal   
- En test   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:   

- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
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- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas   

- Plantes de petit port:   
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg   
   

ARBRES I ARBUSTS:   
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.   
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.   
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.   
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell
original, per afavorir l'arrelament.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm   
   
PLANTES:   
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.   
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie
vegetal.   
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o
excessivament mullat.   
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat
de camp.   
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni
pèrdua de sòl.   
   
ARBRES I ARBUSTS:   
Fondària mínima de sòl treballat:   
- Arbres: 90 cm   
- Arbusts: 60 cm   
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):   
- Arbres:  60 cm   
- Arbusts:  40 cm   
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.   
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.   
Dimensions mínimes del clot de plantació:   
- Arbres:   

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra   

- Arbusts:   
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm   

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.   
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.   
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.   
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.   
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.   
   
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:   
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.   
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.   
   
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:   
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura
interna del mateix.   
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de
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trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests
materials.   
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició
estable.   
   
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:   
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de
procedir a trencar-lo i retirar-lo.   
   
PLANTES:   
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.   
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm   
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.   
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.   
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Treballs de plantació   
   
ARBRES:   
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres   

   
____________________________________________________________________________
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS

G385 -  FORMIGONAMENT DE RIOSTRES I BASAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G38515G1.

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

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
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La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS

G38B -  ARMADURES PER A RIOSTRES I BASAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G38B3101.

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Fonaments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
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s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

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

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
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formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

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

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS

G38D -  ENCOFRAT PER A RIOSTRES I BASAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G38D1001.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
G6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

G6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G6A19400,G6A153W7,G6A16CW7.

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

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Reixat amb malla de torsió senzilla   
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic   
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.   
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de

torsió, mecanismes i muntants de suport.   
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb

rodet.   
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:   
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó   
- Ancorat a l'obra   
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Reixat:   
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt   
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- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat   
Porta de fulles batents:   
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de

fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció   
Porta corredissa:   
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt   
   
REIXAT   
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.   
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.   
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre suports:   

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm   

- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm   
   
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:   
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i
a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.   
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m   
Nombre de cables tensors:  3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7   
   
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:   
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.   
   
PORTES:   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.   
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.

La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.   
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.   
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.   
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell:  ± 3 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REIXAT   
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Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

   
PORTES:   
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins
que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REIXAT   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
   
PORTES:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
G9 -  FERMS I PAVIMENTS

G93 -  BASES

G932 -  BASES DE SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G932ZZ02,G932ZZ01,G932101H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):   
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa   
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm   
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric   
- Planor:  ± 10 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat.   
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de
prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si
es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.   
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.   
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.   
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.   
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.   
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.   
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan
es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la
franja anterior.   
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.   
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:   
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.   
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de

l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.   
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.   
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha

d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió
carregat sobre ella.   

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les
tongades d'execució i control de la temperatura ambient.   

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.   
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es

determinarà la humitat in-situ.   
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de

l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.   

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).   

   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.   
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.    
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.   
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l'especificat.   
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.   
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí
mateix causa de rebuig.   
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.   
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.    
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.    

   
____________________________________________________________________________

   

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    247



   
GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GD5 -  DRENATGES

GD57 -  CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GD571110.

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

Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar
- Excavació de les terres   
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies

interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces,
col·locació dels dispositius de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de
l'encofrat i de tot el material auxiliar

- Revestiment de la cuneta amb formigó   
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la

rasa, segons indiqui la partida d'obra   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les
determinades per la DF.   
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni
sotragades.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE,
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE) en funció de
les classes d'exposició.   
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte,
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indicades per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt.   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.   
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.   
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.   
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables.   
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser
superior a 5°C.   
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.   
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.   
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a
protegir la capa construïda.   
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S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.   
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.   
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.   
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.   
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.   
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.   
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.   
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.   
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que
el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària mesurat sobre el terreny.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial   

   
____________________________________________________________________________
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL

H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1411111,H1421110,H1433115,H1441201,H1455710,H1461110,H1462242,H1487350,H1485140,H1471101,H145K153,H14
88580,H1459630.

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

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics   
Resten expressament exclosos:   
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a

protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de

l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de

molèstia   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal
fi hauran de:   
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del

treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.   
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos
corresponents.   
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:   
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel

fabricant   
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:   
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut

evitar-se   
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es
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pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat
antisèptic.   
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.   
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.   
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin
o redueixin la seva eficàcia.   
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.   
   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà
perceptiva la utilització de casc protector.   
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica
d'ulls i oïdes.   
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de

treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals,
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars

- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de

runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials   
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.   
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc
(mai al seu interior).   
   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.   
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :   
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament   
S'han de tenir en compte els aspectes següents:   
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i

ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran

ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de

Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat
o acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.   

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents
persones.   
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
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corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió   
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.   
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.   
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb
la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal),
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.   
Característiques dels vidres de protecció:   
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer   

   
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats   
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.   
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los,
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.   
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant
la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.   
   
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:   
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents
riscos:   
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin

existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's

pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc

de fuites del fluid frigorífic   
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.   
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no
sobrepassin l'any.   
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les
següents activitats:   
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric   
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han
estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.   
   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:   
- Calçat de protecció i de seguretat:   

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i

desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.   

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:   
- Construcció de sostres   

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:   
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes   

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de
masses en fusió:   
- Soldadors   

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.   
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.   
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.   
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant
sense cap element metàl·lic.   
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.   
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls,
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.   
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.   
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de
defensa davant d'aquestes.   
   
PROTECCIONS DEL COS:   
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).   
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:   
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura   
Aquests cinturons compliran les següents condicions:   
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o

filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure
des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar
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subjectes mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies

elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre   
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.   
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada
usuari amb rebut signat per part del receptor.   
   
PROTECCIÓ DEL TRONC:   
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:   
- Peces i equips de protecció:   

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques   

- Roba de protecció anti-inflamable:   
- Treballs de soldadura en locals exigus   

- Davantals antiperforants:   
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:   
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.   
   

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:   
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents condicions:   
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació   
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.   
   
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:   
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les
següents característiques:   
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari   
   
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:   
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric   
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant,
faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines
dielèctriques i bosses per al trasllat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que

ARRANJAMENT DEL CAMP DE SOFTBOL DE VILADECANS (BARCELONA)

 Pàgina:    255



hagi estat o no utilitzat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:   
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.   
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL

H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H15A7001,H15A0003,H15Z1001,H152U000,H1522111,H1523221.

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

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.   
S'han considerat els tipus de protecció següents:   
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:   

- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de

fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de

seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment   

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:   
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
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- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora   

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes   
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís   

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics   
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol   

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria   
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.   
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.   
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar,
ajustar o mantenir els SPC.   
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.   
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir
els riscos als mínims possibles.   
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.   
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que
garanteixin una distància de seguretat suficient.   
   
BARANES DE PROTECCIÓ:   
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.   
Ha d'estar constituïda per:   
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.   
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta
frontal d'1,5 kN/m.   
   
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:   
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 -
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en
construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm
de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.   
   
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:   
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.   
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per
a tercers.   
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.   
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a
la seguretat dels treballadors.   
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver
aturat l'activitat.   
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.   
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.   
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.   
   
BARANES DE PROTECCIÓ:   
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la
funció de protecció col·lectiva.   
   
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:   
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció
per sobre del terra).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:   
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.   

   
____________________________________________________________________________
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H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES

H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H6AA2111.

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

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt   
CONDICIONS GENERALS:   
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre els suports:  ± 5 mm   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
HQ -  EQUIPAMENTS

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1E170,HQU1B150.

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

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder
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incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ"
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.   
   
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:   
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei
estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial,
i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals
del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu"
i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:   
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització
durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.   
   
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:   
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.   
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.   
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación   
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EA06ESTAT ACTUAL

INSTAL.LACIONS AFECTADES

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

CANALITZACIÓ EXISTENT FD/FG/U   Ø VARIS

XARXA DE TELEFONIA 

XARXA SOTERRADA EXISTENT

CAMBRA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA

XARXA D'AIGUA NO POTABLE

XARXA DE DISTRIBUCIÓ

XARXA D'IMPULSIÓ

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

POU PLUVIAL

TRAM CONNEXIÓ

EMBORNAL/ REIXA

XARXA D'AIGUA POTABLE

HIDRANT

RADI HIDRANT

XARXA D'AIGUA REGENERADA EXISTENT

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

POU RESIDUAL

EIX DE CANALITZACIÓ EXISTENT

XARXA ELÉCTRICA

XARXA MT

XARXA BT (380V) AÉRIA EXISTENT

XARXA BT (380V) TRENAT EXISTENT

XARXA BT (380V) SOTERRADA  EXISTENT

CENTRE DE DISTRIBU

SUPORT VERTICAL BT

XARXA INTERNA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE

BT INTERNA. ALIMENTACIÓ TORRES IL.LUMINACIÓ
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P01.1EMPLAÇAMENT
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NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:1000    A3

E 1:500    A1
P01.2EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ



3

4

6

7

ACCÉS
VISITANTS

+30.85
+30.85

+30.75

+30.70

+30.75

+30.60

+30.85
+30.65

+30.05

+30.02

+30.05

+30.75
+30.75

+30.55 +30.55

ACCÉS
VISITANTS

5
1

3

2

2

4

SORTIDA
EXTERIOR EQUIPAMENT

ACCÉS
JUGADORS

+30.65

+30.65

+30.65

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
P02.1PLANTA GENERAL

PROGRAMA I COTES

LLEGENDA

BULLPENS

GRADES

TERENY DE JOC

3

4

6

ANOTADORS

DUGOUTS

1

2

MARCADOR7

GRADES COBERTES SOTA MARQUESINA5



NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
P02.2PLANTA GENERAL

PLANTA COBERTA
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NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:2000    A3

E 1:1000    A1
P03.1AFECTACIONS

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

EQUIPAMENTS 7b

ESPAIS LLIURES 6b

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

ÀMBIT PROPOSTA SOTFBOLL  4833,45  m2



NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
P03.2AFECTACIONS

SUPERPOSICIÓ EA-PROPOSTA

ESTAT ACTUAL

LLEGENDA

PROPOSTA
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NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
P03.3AFECTACIONS

DESMUNTATGES I ENDERROCS

DESMUNTATGES

ENDERROCS

CONSTRUCCIONS DE FORMIGÓ IN SITU: 65 m2 

CUNETA DE FORMIGÓ PREFABRICAT RECOLLIDA D'AIGUA: 15 ml

TANCA DE SIMPLE TORSIÓ SOBRE MUR DE BLOC DE FORMIGÓ: 210 ml

TANCA DE SIMPLE TORSIÓ DE 2m D'ALÇADA : 50 ml

JARDINERA IN SITU DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 11 m2

GRADES METÀL.LIQUES: 3 u x 10 m2

BÀCUL D'IL.LUMINACIÓ DE 6m D'ALÇADA: 3 u

PAL DE FUSTA O METÀL.LIC: 6 u

BANC DE FUSTA : 2u

TRANSPLANTAMENT DE NERIUM OLEANDER: 18 u

PAL DE SENYALITACIÓ LÍMIT CAMP: 2u



30.7530.6530.5530.4530.3530.15

30.44 30.45 30.80 31.8530.7030.7030.5630.52
P.C. 29.00

30.58

30.25

30.45

30.05

30.85

30.3930.4230.49 30.33 30.22 30.09 30.00 29.9230.0930.1130.1430.19 30.23

30.40 30.30 30.2030.5030.6030.7030.80 30.10

P.C. 29.00

30.56

30.75

P.C. 29.00
30.56 30.49

30.78

30.40

30.75

30.50

30.0530.0229.99 30.15 30.25 30.35 30.45 30.55 30.65 30.75 30.78

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:200    A3

E 1:100    A1
P04.1SECCIONS

SECCIONS GENERALS 

S
EC
C
IÓ
 D

SECCIÓ A

SE
CC
IÓ
 B

S
E
C
C
IÓ
 C

TEXTO CARATULA_ALTURA 2

PROPOSTA

CAIXA EXCAVACIÓ

DESMUNT

REBLERT

SECCIÓ A

SECCIÓ B

SECCIÓ C

SECCIÓ D

TERRENY EA

COTA EA

CAIXA PROPOSTA

+0.00

+0.00



3.94

3.6

5

5

9.
8

1.
05

15

30
.9

2

3

113.25

3.2 9

3.2

2.2

68
.4

11.91

1

2.55

0.85

4

3.2

2
.4 4

.4

1

1
.6

3.6

9.8

15

29.73

4.2

3.2

5

5

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
P05.1CAMP DE JOC

PLANTA ACOTADA



1
2
.7

5

3.
65

3.94

7
.6

2

67
.0

6

18.29

1
3
.1

1

7.62

R
18.29

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
P05.2CAMP DE JOC

MIDES REGLAMENTÀRIES

DIMENSIONS OFICIALS CAMP DE SOFTBOL

DIMENSIONS BASES, PLAT I CALAIX DEL BATEJADOR



+33.10 cota empit mur grades

+37.10

+30.85 solera gardes

+33.10 cota empit mur grades

+35.80 

+33.10 acabat xarxa

+31.10 empit mur

canvi nivel cimentació

333333333333

4.9 4.9

9.8

9.95

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.753 33 3

+37.10

+33.10

canvi nivell cimentaciócanvi nivell cimentació canvi nivell cimentació

+31.10  empit mur

+33.10

+31.10  empit mur

+33.10

canvi nivell cimentació

+33.30

+33.10 cota acabat xarxa

+31.10 empit mur

canvi nivel cimentació

+30.05 acabat terreny joc

33333333333

9.8

2.4 2.4 2.4 2.4

4.9 4.9

9.95

3 3 3 3 3 2 1

0.2

1

3333333330.75 3

21 1512.75

24.8

+33.50
+33.10

+31.10 empit mur

canvi nivell cimentació

+33.10

+31.10 empit xarxa
+30.85 solera grades

+33.10

canvi nivell cimentació

+37.10

canvi nivell cimentació
canvi nivell cimentació

+37.10 empit xarxa
+30.65 solera dogout

+37.10

+31.10 empit mur
+30.80 cota camp joc+30.85 solera grades

+35.80

6 6

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:200    A3

E 1:100    A1
P05.3CAMP DE JOC

TANCAMENTS

LLEGENDA

BASE DE BLOC DE FORMIGÓ + XARXA SIMPLE TORSIÓ 2m

BASE BLOC FORMIGÓ + XARXA NYLON 6m ALÇADA

MUR DE BLOC DE FORMIGÓ

REIXA SIMPLE TORSIÓ

D

D'

C'

C

A'
A

B'
B

E

E'

ALÇAT CC'

ALÇAT EE'

ALÇAT AA'

ALÇAT BB'

SECCIÓ TERRENY JOC

NIVELL EXCAVACIÓ TERRENY DE JOC

NIVELL SOLERES

NIVELL CIMENTACIÓ

ALÇAT DD'



+30.85
+30.85

+30.75

+30.70

+30.75

+30.60

+30.85
+30.65

+30.05

+30.02

+30.05

+30.75
+30.75

+30.55 +30.55

+30.65

+30.65

+30.65

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
P05.4CAMP DE JOC

PAVIMENTS

TEXTO CARATULA_ALTURA 2

GESPA ARTIFICIAL COLOR VERD
SUPF: 2.562 m2

GESPA ARTIFICIAL COLOR VERMELL

SOLERA DE FORMIGÓ

GRADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

TERRA BATUDA

SUPF: 1.153 m2

SUPF: 752 m2

SUPF: 119,28 m2

SUPF: 65,64 m2

SAULÓ
SUPF: 95,10 m2



SAULÓ e:10cm

TERRENY EXISTENT ZAHORRES e:10cm

FORMIGÓ DE NETEJA 10cm

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

NIVELL D'ACABAT  EMPIT +31.10

NIVELL D'EXCAVACIÓ BULLPEN +30.50

NIVELL ACABAT BULLPEN +30.70

EMPIT DE FORMIGÓ PREFABRICAT, cota +30.75GESPA ARTIFICIAL e:5cm

ZAHORRES e:10cm

NIVELL D'EXCAVACIÓ TERRENY JOC +30.35

NIVELL D'ACABAT TERRENY JOC +30.50

NIVELL CIMENTACIÓ +30.25

NIVELL EXCAVACIÓ CIMENTACIÓ +29.65

TERRENY EXISTENT

FORMIGÓ DE NETEJA 10cm

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

NIVELL D'ACABAT  EMPIT +31.15

EMPIT DE FORMIGÓ PREFABRICAT, cota +30.75GESPA ARTIFICIAL e:5cm

ZAHORRES e:10cm SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT e:15cm

ZAHORRES e:20cm

NIVELL D'EXCAVACIÓ TERRENY JOC +30.50

NIVELL D'ACABAT TERRENY JOC +30.65

NIVELL D'EXCAVACIÓ DOGOUT +30.25

NIVELL ACABAT DOGOUT +30.65

NIVELL CIMENTACIÓ +30.45

NIVELL EXCAVACIÓ CIMENTACIÓ +29.85

SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT e:15cm

XARXA SIMPLE TORSIÓ, 2m D'ALÇADA

GESPA ARTIFICIAL e:5cm

TERRENY EXISTENT ZAHORRES e:20cm

FORMIGÓ DE NETEJA 10cm

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

NIVELL D'ACABAT  EMPIT +30.10

NIVELL D'EXCAVACIÓ TERRENY JOC +30.50

NIVELL D'ACABAT TERRENY JOC +30.65

NIVELL D'EXCAVACIÓ DOGOUT +30.25

NIVELL ACABAT DOGOUT +30.65

ZAHORRES e:10cm

EMPIT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PREFABRICAT

NIVELL CIMENTACIÓ +30.45

NIVELL EXCAVACIÓ CIMENTACIÓ +29.85

SAULÓ e:10cm

TERRENY EXISTENT ZAHORRES e:10cm

FORMIGÓ DE NETEJA 10cm

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

NIVELL D'ACABAT  EMPIT +31.10

NIVELL D'EXCAVACIÓ BULLPEN +30.55

NIVELL ACABAT BULLPEN +30.75

GESPA ARTIFICIAL e:5cm

ZAHORRES e:10cm

XARXA SIMPLE TORSIÓ, 2m D'ALÇADA

EMPIT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PREFABRICAT

NIVELL D'EXCAVACIÓ TERRENY JOC +30.35

NIVELL D'ACABAT TERRENY JOC +30.50

NIVELL CIMENTACIÓ +30.25

NIVELL EXCAVACIÓ CIMENTACIÓ +29.65

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E    1:25    A3

E 1:12,5    A1
P05.6CAMP DE JOC

DETALL PAVIMENTS

MUR BULL PEN -TERRENY DE JOC
DETALL 4

MUR DOGOUT - TERRENY DE JOC
DETALL 5

ACCÉS BULLPEN- TERRENY DE JOC
DETALL 4'

ACCÉS DOGOUT- TERRENY DE JOC
DETALL 5'



2.8

0
.2

0
.2

4
.44

1
.6

0
.8

0
.8

0
.8

3 3 3 3

3.2

2.9 6.1

1
.0

5
1

.0
5

1
.0

5
1

.0
5

0.22.80.2

9

2
.6

1
.2

0
.8

1
.3

5
0

.8

1
.3

2
0

.9
3

0
.2

5
6

1
.4

LLUMINÀRIA AUTÒNOMA D'EMERGÈNCIA

PRESSA DE CORRENT ESTANCA 16A

INTERRUPTOR

ENCREUAMENT

FLUORESCENT ESTANC

SUBQUADRE ELÈCTRIC

PUNT SUMINISTRE

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:50    A3

E 1:25    A1
P06.1GRADES CENTRALS- ANOTADORS

PLANTA I ALÇATS

ST 1

ST 1

SL SL

PLANTA

ALÇAT FRONTALALÇAT LATERAL ANOTADORS

ST 2

ST 2



SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ DE NETEJA e:10cm

SOLERA DE FORMIGÓ ARMAR e:20CM

ZAHORRES e:20CM

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT

PEÇA DE REMAT SIMPLE. PICHULIN

FORJAT DE FORMIGÓ ARMAT e:20CM

CANALÓ METÀL.LIC

TUB METÀL.LIC 80X140X5

COBERTA DE XAP METÀL.LICA TIPUS SANDWICH

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT

TUB METÀL.LIC 80X140X5

TUB METÀL.LIC 60X100X5

DINTELL ARMAT BLOC DE FORMIGÓ

FINESTRA CORREDISSA ALUMINI

EMPIT PREFABRICAT e: 5CM

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT

TAULELL FUSTA e:5CM

EMPIT PREFABRICAT e:5CM

19X39X19 CM

PILAR METÀL.LIC Ø 140x6

19X39X19 CM

XARXA NYLON

REMAT XAPA METÀLLICA

TUB METÀL.LIC 80X140X5

PILAR TUB Ø155X6

GRADES PREFABRICADES

CANALÓ METÀL.LIC

TUB METÀL.LIC 80X140X5

COBERTA DE XAP METÀL.LICA SANDWICH

TUB METÀL.LIC 80X140X5

TUB METÀL.LIC 60X100X5

PILAR METÀL.LIC Ø 140x6

LLOSA PREFABRICADA GRADES

ESGLAÓ PREFABRICAT

EMPIT PREFABRICAT e: 5CM

XARXA METÀL.LICA 2.25M d'ALÇADA

0.8

0.8

0.8

2.4

EMPIT PREFABRICAT e:5CM

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ DE NETEJA e:10cm

XARXA NYLON

REMAT XAPA METÀLLICA

TUB METÀL.LIC 80X140X5

PILAR TUB Ø155X6

SOLERA DE FORMIGÓ ARMAR e:20CM

ZAHORRES e:20CM

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT

PEÇA DE REMAT SIMPLE. PICHULIN

FORJAT DE FORMIGÓ ARMAT e:20CM

PORTA DOBLE METÀL.LICA 100X110CM

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ DE NETEJA e:10cm

1
.2

DINTELL PREFABRICAT e: 5CM

COBERTA DE XAP METÀL.LICA TIPUS SANDWICH

TUB METÀL.LIC 80X140X5

TUB METÀL.LIC 60X100X5

COBERTA DE XAP METÀL.LICA TIPUS SANDWICH

REMAT XAPA METÀLLICA

DINTELL ARMAT BLOC DE FORMIGÓ

PORTA METÀL.LICA 80X210CM

LLOSA PREFABRICADA GRADES

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:50    A3

E 1:25    A1
P06.2GRADES CENTRALS- ANOTADORS

SECCIONS

SECCIÓ SL

SECCIÓ ST2SECCIÓ ST1



LLUMINÀRIA AUTÒNOMA D'EMERGÈNCIA

PRESSA DE CORRENT ESTANCA 16A

INTERRUPTOR

ENCREUAMENT

FLUORESCENT ESTANC

SUBQUADRE ELÈCTRIC

PUNT SUMINISTRE

0
.2

3
.6

3
.2

1
0

.8
0

.8
0

.6

4.9 4.9

0
.2

5

10

5 5

5

6
.2

5

1
.3

2
0

.9
3

0
.4

4
0

.4
4

0
.4

4

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:50    A3

E 1:25    A1
P07.1GRADES LATERALS

PLANTA I ALÇATS

ST 

ST 

SL SL

PLANTA

ALÇAT FRONTRAL



GRADES PREFABRICADES

LLOSA PREFABRICADA GRADES

ESGLAÓ PREFABRICAT

EMPIT PREFABRICAT e: 5CM

XARXA METÀL.LICA 2.25M d'ALÇADA

0.6

0.8

0.8

2.2

XARXA NYLON

PEÇA DE REMAT SIMPLE. PICHULIN

EMPIT PREFABRICAT e:5CM

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ DE NETEJA e:10cm

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT

PILAR METÀL.LIC Ø 155x6

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:50    A3

E 1:25    A1
P07.2GRADES CENTRALS- ANOTADORS

SECCIONS

SECCIÓ SL SECCIÓ ST



1 7.4 1 0.2

4.8

0
.6

0
.6

2
0

.2
0

.2

3
.2

3
.6

9.8

0.2

2
.1

2
.5

5

4.8

3
.2

1
.0

7
1

.0
7

1
.0

7

0
.3

0

LLUMINÀRIA AUTÒNOMA D'EMERGÈNCIA

PRESSA DE CORRENT ESTANCA 16A

INTERRUPTOR

ENCREUAMENT

FLUORESCENT ESTANC

SUBQUADRE ELÈCTRIC

PUNT SUMINISTRE

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:50    A3

E 1:25    A1
P08.1DOGOUT

PLANTA I ALÇATS

ST 

ST 

SL SL

ALÇAT FRONTAL

PLANTA



TUB METÀL.LIC 80X140X5

TUB METÀL.LIC 60X100X5

COBERTA DE XAP METÀL.LICA 

REMAT XAPA METÀLLICA

2
.4

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ DE NETEJA e:10cm

SOLERA DE FORMIGÓ ARMAR e:20CM

ZAHORRES e:20CM

TIPUS SANDWICH

PEÇA DE REMAT SIMPLE. PICHULIN

EMPIT PREFABRICAT e:5CM

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ DE NETEJA e:10cm

SOLERA DE FORMIGÓ ARMAR e:20CM

ZAHORRES e:20CM

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT

TAULELL DE FUSTA e:5 CM

CANALÓ METÀL.LIC

COBERTA DE XAP METÀL.LICA TIPUS SANDWICH

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT
19X39X19 CM

19X39X19 CM

TUB METÀL.LIC 80X140X5

TUB METÀL.LIC 60X100X5

PILAR METÀL.LIC Ø 100.6

REIXA METÀL.LICA

REIXA METÀL.LICA

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:50    A3

E 1:25    A1
P08.2DOGOUT

SECCIONS

SECCIÓ ST

SECCIÓ SL



0.21

1.93333

13.80.2

0
.2

3
.2

0
.2

3
.6

2
.5

5

0
.4

2
.1

4

LLUMINÀRIA AUTÒNOMA D'EMERGÈNCIA

PRESSA DE CORRENT ESTANCA 16A

INTERRUPTOR

ENCREUAMENT

FLUORESCENT ESTANC

SUBQUADRE ELÈCTRIC

PUNT SUMINISTRE

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:50    A3

E 1:25    A1
P09.1BULLPEN

PLANTA I ALÇATS

SL SL

ST 

ST PLANTA

ALÇAT



2

XARXA METÀL.LICA

ZAHORRES e:10CM

SAULÓ e:10CM

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT

EMPIT PREFABRICAT e:5CM

LLUMINÀRIA AUTÒNOMA D'EMERGÈNCIA

PRESSA DE CORRENT ESTANCA 16A

INTERRUPTOR

ENCREUAMENT

FLUORESCENT ESTANC

SUBQUADRE ELÈCTRIC

PUNT SUMINISTRE

XARXA METÀL.LICA

ZAHORRES e:10CM

SAULÓ e:10CM

MUR DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT

EMPIT PREFABRICAT e:5CM

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:50    A3

E 1:25    A1
P09.2BULLPEN

SECCIONS

SECCIÓ ST

SECCIÓ SL



P00064
39.21
33.68

P00065
37.46
33.24

P00049
35.6
31.96

P00048
34.98
33.13

P00039
34.36
31.68

P00051
32.47
30.58

P00060
32.29
30.85

P00050
30.58
28.67

P00061
30.52
28.57

P00288
30.34
28.29

P00297
30.49
28.54

P00279
30.18
27.89

P00394
30.33
27.29

P00441
28.55
26.53

P00272
29.68
25.04

P00474
29.29
26.95

P00467
28.7
26.1

P00416
27.81
24.33

P00478
27.57
25.52

P00462
28.92
26.47

P00466
28.29
25.72

P00289
29.45
27.44

P00390
29.06
26.31

P00386
27.85
24.96

 Ø1000 L=43.36





 Ø1000 L=24.58





 Ø400 L=43.18





 Ø315 L=43.05





 Ø400 L=33.11





 Ø315 L=33.93





 Ø400 L=47.68



 Ø315 L=35.06





 Ø315 L=44.25




 Ø400 L=43.1





 Ø315 L=26.11





 Ø400 L=30.07







 Ø400 L=37.13







 Ø400 L=17.48






 Ø315 L=24.24





 Ø400 L=16.69


 Ø400 L=41.3





 Ø315 L=30.43





P00064
39.21
33.68

P00065
37.46
33.24

P00049
35.6
31.96

P00048
34.98
33.13

P00039
34.36
31.68

P00051
32.47
30.58

P00060
32.29
30.85

P00050
30.58
28.67

P00061
30.52
28.57

P00288
30.34
28.29

P00297
30.49
28.54

P00279
30.18
27.89

P00394
30.33
27.29

P00441
28.55
26.53

P00272
29.68
25.04

P00474
29.29
26.95

P00467
28.7
26.1

P00416
27.81
24.33

P00478
27.57
25.52

P00462
28.92
26.47

P00466
28.29
25.72

P00289
29.45
27.44

P00390
29.06
26.31

P00386
27.85
24.96

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:1000    A3

E 1:500      A1
I01.1XARXA DE DRENATGE

CONNEXIÓ A XARXA PÚBLICA

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

POU PLUVIAL

TRAM CONNEXIÓ

EMBORNAL/ REIXA

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

POU RESIDUAL

XARXA DRENATGE PROPOSTA

TUB POLIETILÉ  PE Ø EXT 400 mm

TUB DRENANT MUR CONTENCIÓ  PE Ø EXT 200 mm

ARQUETES PREFABRICADES IN SITU 60X60 

ARQUETA PREFABRICADA IN SITU 40X40, AMB TAPA  DE FUNDICIÓ

TUB POLIETILÉ  PE Ø EXT 160 mm

CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA 100X20X30



P00467
28.7
26.1

P00462
28.92
26.47

 Ø400 L=16.69
 P00467

28.7
26.1

P00462
28.92
26.47

30.05 COTA TERRENY DE JOC

30.02 COTA TERRENY DE JOC

30.05 COTA TERRENY DE JOC

0,6%

25.90 COTA SOLERA POU

0,6%

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
I01.2XARXA DRENATGE

XARXA GENERAL

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS EXISTENT

POU PLUVIAL

TRAM CONNEXIÓ

EMBORNAL/ REIXA

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

XARXA D'AIGÜES RESIDUALS EXISTENT

POU RESIDUAL

XARXA DRENATGE PROPOSTA

TUB POLIETILÉ  PE Ø EXT 400 mm

TUB DRENANT MUR CONTENCIÓ  PE Ø EXT 200 mm

ARQUETES PREFABRICADES IN SITU 60X60 

ARQUETA PREFABRICADA IN SITU 40X40, AMB TAPA  DE FUNDICIÓ

TUB POLIETILÉ  PE Ø EXT 160 mm

CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA 100X20X30



P

DETALL                             E 1/10

ASPERSOR EMERGENT 

1
2

3
4

5

6 7

NIVELL  DEL TERRENY

COLZE ARTICULAT
DIAMETRE 1 1/2"

CONEXIÓ ROSCA 1 1/2" ACME

ASPERSOR EMERGENT
CERCLE COMPLET

COLLARET DE PRESA

XARXA SECUNDARIA DE
CANONADES

CABLE DE CONTROL

1

2

3

4

5

6

7

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
I02.1XARXA D'AIGUA POTABLE I  REG

XARXA GENERAL I DETALLS

XARXA DE REG

XARXA EXISTENT DESDE GRUP PRESSIÓ Ø63 mm. PE AD X 10 Atm

XARXA SECUNDÀRIA Ø63 mm. PE AD X 10 Atm

ASPERSOR. BOQUILLA : 23 a 5.5 Bar. Cabal 5.91 m3/h. Radi 21.6 m

ASPERSOR. BOQUILLA : 25 a 5.5 Bar. Cabal 7.37 m3/h. Radi 21.6 m

ASPERSOR. BOQUILLA : 18 a 5.5 Bar. Cabal 4.94 m3/h. Radi 18.6 m

XARXA D'AIGUA POTABLE

BATERIA EXISTENT AIGUA POTABLE

RADI ASPERSIÓ

CANALITZACIÓ EXISTENT_ALIMENTACIÓ BATERIA AIGUA POTABLE

XARXA PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓ Ø63 mm. PE AD X 10 Atm

TUB CORRUGAT Ø90 CONTROL ASPERSORS

ARQUETA REGISTRE CONTROL ASPERSORS 40 X 40 

ARQUETA BYPASS REG

XARXA D'AIGUA POTABLE 

ESQUEMA BÀSIC ARQUETES DE COMANDAMENT

XARXA D'AIGUA GRUP DE PRESSIÓ 
NO POTABLE

ARQUETA AIGUA POTABLE

A.POT.

ASPERSORSRENTAMANS I MÀNIGUES

P

CAIXA DERIVACIÓ 40 x40 

ARMARI PROGRAMADOR

RENTAMANS

MANIGAS

P

ESCOMESA  AP Ø32 mm. PE AD X 10 Atm



LL09078

LL10304

LL10303

LL10304

LL09078

LL10303

E

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:1000    A3

E 1:500      A1
I03.1XARXA ELÈCTRICA  I  SOCORRS

CONNEXIÓ A QUADRE DISTRIBUCIÓ BEISBOL

XARXA ELÉCTRICA EXISTENT

XARXA MT

XARXA BT (380V) AÉRIA EXISTENT

XARXA BT (380V) TRENAT EXISTENT

XARXA BT (380V) SOTERRADA  EXISTENT

CENTRE DE DISTRIBU

SUPORT VERTICAL BT

XARXA ELÉCTRICA PROPOSTA

QUADRE DISTRIBUCIÓ SOFTBOL

QUADRE GENERAL EQUIPAMENT

QUADRE  MANIOBRA ENLLUMENAT 

LINEA SOTERRADA ALIMENTACIÓ ELECTRICA. 2 TUBS PE Ø110
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC+ SOCORS

L1.  TORRE 1

L2.  TORRE 2

L3.  GRADES ANOTADORS PE Ø90 

SUBQUADRE ZONA GRADES 
ENDOLLS, FLUORESCENTS, GRADES, ANOTADORS, DOGOUT,
BULLPEN, EMERGÈNCIA I  MEGAFONIA

L5.  SOCORS

L4.  MARCADOR

REGISTRES 60 x 60 cm

ARMARI COMANDAMENT TORRES IL.LUMINACIÓ

ALIMENTACIÓ TORRES IL.LUMINACIÓ EXISTENTS

E

PROJECTOR  SOCORS



E

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
I03.2XARXA ELÉCTRICA I SOCORRS

XARXA GENERAL I DETALLS

XARXA ELÉCTRICA EXISTENT

XARXA MT

XARXA BT (380V) AÉRIA EXISTENT

XARXA BT (380V) TRENAT EXISTENT

XARXA BT (380V) SOTERRADA  EXISTENT

CENTRE DE DISTRIBU

SUPORT VERTICAL BT

XARXA ELÉCTRICA I SOCORRS

QUADRE DISTRIBUCIÓ SOFTBOL

QUADRE GENERAL EQUIPAMENT

QUADRE  MANIOBRA ENLLUMENAT 

LINEA SOTERRADA ALIMENTACIÓ ELECTRICA. 2 TUBS PE Ø110
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC+ SOCORS

L1.  TORRE 1

L2.  TORRE 2

L3.  GRADES ANOTADORS PE Ø90 

SUBQUADRE ZONA GRADES 
ENDOLLS, FLUORESCENTS, GRADES, ANOTADORS, DOGOUT,
BULLPEN, EMERGÈNCIA I  MEGAFONIA

L5.  SOCORS

L4.  MARCADOR

REGISTRES 60 x 60 cm

ARMARI COMANDAMENT TORRES IL.LUMINACIÓ

ALIMENTACIÓ TORRES IL.LUMINACIÓ EXISTENTS

PROJECTORS SOCORS  L5

E



NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E - -    A3

E - -    A1
I03.3XARXA ELÉCTRICA I SOCORRS

ESQUEMA UNIFILAR

distribución
Cuadro de

Cuadro de Mando
y Proteccion
Grades Torre 1 Torre 2

Sofbol (SN)

distribución
Cuadro de

Sofbol (SS)

Cuadro de Mando
y Proteccion

Cuadro de Mando
y Proteccion



E

NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
I04.1XARXA CONTROL I ENLLUMENAT

XARXA GENERAL

XARXA DE CONTROL I ENLLUMENAT 

LINIA DE MANIAOBRA SOTERRADA Ø63  T1

PROJECTOR  PISTA  ( 14 ud per torre )

LINIA DE MANIAOBRA SOTERRADA Ø63  T2

REGISTRE 60 x 60

QUADRE MANIOBRA ENLLUMENAT

QUADRE DISTRIBUIDOR SOFTBOL

LINEA SOTERRADA ALIMENTACIÓ ELECTRICA. 2 TUBS PE Ø 110 

E



NOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial
E 1:500    A3

E 1:250    A1
I05.1XARXA MEGAFONIA I ALARMA

XARXA GENERAL 

LINEA DESDE CENTRALETA. TUB RÍGID PVC

XARXA ALARMA PROPOSTA

LINEA SOTERRADA PE Ø90. TORRE 1

LINEA SOTERRADA PE Ø90. TORRE 2+ MEGAFONIA

CONTACTE MAGNETIC

DETECTOR INFRAROJOS

ARQUETA DE REGISTRE 40 x40

XARXA MEGAFONIA

LINEA SOTERRADA PE Ø 90. (ALIMENTACIÓ DESDE L3 ELECTRICITAT)

XARXA MEGAFONIA PROPOSTA

EQUIP MEGAFONIA

ALTAVEUS

CENTRALETA EXISTENT

XARXA ALARMA EXISTENT 



E 1:25     A3

E 1:50     A1
E01ESTRUCTURA

ZONA BULLPEN I DOGOUT

NÚMESCALANOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALAPROMOU:

Àrea de Planificació Territorial



E 1:25     A3

E 1:50     A1
E02ESTRUCTURA ZONA GRADES LATERALS

I FONAMENTACIÓ BÀCULS

NÚMESCALANOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALA

Àrea de Planificació Territorial

PROMOU:



E 1:25     A3

E 1:50     A1
E03ESTRUCTURA

ZONA GRADES CENTRALS

NÚMESCALANOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALA

Àrea de Planificació Territorial

PROMOU:

PROMOU:



E 1:5      A3

E 1:10    A1
E04ESTRUCTURA

DETALLS VARIS MURS DE BLOC DE FORMIGÓ

NÚMESCALANOM DEL PLÀNOLDATA

FASE
 PROJECTE EXECUTIU

FEBRER 2017
NÚMESCALA

Àrea de Planificació Territorial

PROMOU:




