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1. TREBALLS PREVIS  

 
1.1. Tractament previ de la vegetació existent i abalisaments de protecció 

Els següents treballs previs relacionats amb la vegetació existent caldrà dur-los a terme abans 
de procedir als treballs d’enderroc, esbrossada del terreny i tala d’arbrat. Seguint un ordre 
lògic dels treballs, per tal de minimitzar les afeccions es proposen els següents treballs (veure 
plànol P14-1-1 i P14-1-3) 
 
 

1) Marcatge dels arbres a trasplantar que, per tant, seran reutilitzats per a gran part de  les 
plantacions que es proposen en els espais planers dels àmbits Parc forestal i Parc pre-
forestal. Els arbres susceptibles d’aquest trasplantament que han estat corroborats en 
treball de camp durant la fase de redacció del present projecte son els que s’indiquen en el 
plànol P14-1-1, corresponents, segons s’ha acordat prèviament, a una única espècie, en 
concret a garrofers (Ceratonia síliqua). Donada la gran varietat de port i estat dels arbres 
actuals, el criteri seguit per fer aquesta tria ha estat el següent:  
 
S’han marcat tots els garrofers que presentaven un estat fitosanitari aparent bo i un port 
adequat fins un màxim de 50 cm de diàmetre (perímetre aproximat de 180 cm). S’han 
descartat, entre d’altres, els següents exemplars: 

 
- Aquells en què el tronc principal és mort i l’arbre està constituït per múltiples rebrots de 

diàmetre petit (< 10 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Arbres que mostren símptomes de poca vitalitat, com és una defoliació clara, en més 
d’un 50% de les branques 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Arbres amb diàmetre de tronc superior als 50 cm, o amb 2 o més troncs principals molt 
propers que sumats superin aquest diàmetre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Marcatge i protecció mitjançant taulons i gomes dels arbres més propers a l’actuació de les 
obres i que caldrà conservar durant aquestes.  

 
3) Abalisament mitjançant estaques i cintes de les següents zones d’interès a protegir: 
 

- Arbrat o grups d’arbres d’interès, estiguin o no propers a zones de trànsit de 
maquinària; entre ells: arbrat considerat per l’Ajuntament com a singular i arbrat que 
s’ha considerat d’interès pel seu port i constituir fites visuals actuals del paisatge 
local de l’àmbit. Entre els primers, es protegiran 4 garroferes, 2 oliveres i 6 xipressos 
propers al Cementiri; de la resta d’arbres singulars presents a l’àmbit, cal indicar que 
alguns d’ells ja no existeixen o son simplement rebrots d’arbres anteriorment talats i, 
també, que els exemplars de xiprers de l’Avinguda del Cementiri, inevitablement 
afectats per la construcció dels vials, no es preveuen trasplantar per la poca viabilitat o 
percentatge d’èxit d’aquest operació. 

 
- Franja de protecció per als trams dels Torrent de Can Picó i d’Oliveretes: s’ha establert 

una franja de 5 m a banda i banda de la vegetació forestal associada a aquests. 
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4) A més de l’exposat, també s’ha inclòs l’extracció intensiva d’una massa localitzada de 

canyar que, tot i situar-se majoritàriament en una zona d’intervenció mínima (futur 
equipament), podria arribar a afectar, per proximitat, una  finca on es proposa 
reconversió agrícola (antiga pirotècnia) i l’entorn forestal actual del torrent de Can 
Picó. 

 
Altres treballs considerats previs, però que es poden dur a terme en altres moments, sempre 
abans de les noves plantacions previstes en els espais verds de l’àmbit (veure apartats 5.2 i 
5.3) són els següents: 

 
- Poda de manteniment o per extreure branques malmeses en alguns exemplars de 

fruiters, bàsicament garrofers, alguna olivera i ametllers, situats en els camps agrícoles 
abandonats i que s’han de recuperar, segons el projecte. 
 

- Esporga i trasplantament de l’arbrat prèviament marcat, al lloc definitiu d’ubicació dins els 
camps proposats com a zones de Fruiters de secà, siguin de manteniment i millora o de 
nova implantació. Per assegurar una major viabilitat del trasplantament dels garrofers, 
aquesta operació convé dur-la a terme a la primavera. 

 
 

1.2. Treballs de preparació prèvia del terreny amb diferents finalitats 
 
S’inclouen en aquest apartat tots els treballs necessaris, dins els espais anomenats parc 
forestal, parc pre-forestal i zones de mínima intervenció, amb alguna o vàries de les següents 
finalitats: 
 
- Obtenció de terres aptes per al conreu provinents del propi àmbit de les obres. 

 
- Corregir les microtopografies que per causes anteriors antròpiques no siguin harmòniques 

amb el paisatge agroforestal desitjat i, a més, dificultin, les noves plantacions proposades. 
 

- Extracció de vegetació herbàcia i/o arbustiva (esbrossada) i  dels espais que hagin de ser 
plantats de nou o reforçats amb noves plantacions. 
 

El conjunt de treballs proposats és, doncs, el següent: 
 
- Abassegament i manteniment dels munts de terra vegetal procedents del decapatge de 

l’obra (bàsicament terra vegetal obtinguda de l’excavació en les zones d’explanació dels 
nous vials). Tal i com s’indica en els plànols P14-1-2 i P14-1-3, es proposen diferents 
zones dins de l’àmbit de l’obra, per a l’abassegament i manteniment fins el seu ús 
definitiu, de les terres vegetals decapades. El total de superfície reservada per a aquests 
abassegaments és la que s’ha considerat mínima necessària per a permetre 
abassegaments en munts d’escassa alçada (1.5 o màxim 2 m) i poder evitar, així, la seva 
compactació i pèrdua d’estructura. 
 

- Millora orgànica de la terra vegetal mitjançant compost  vegetal per al conjunt de terres a 
emprar en la restauració dels talussos, interior rotondes, zones a subsolar, zones 
d’extracció puntual de canyar, així com el tram del camí de Sales que entrarà en desús 

com a tal, situat en zona de parc pre-forestal. El compost procedirà del compostatge de 
restes vegetals i haurà de complir  les següents característiques: 
 
  

 pH: 6,5-7,5 
 Conductivitat elèctrica: menor de 3 dS/m  
 N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec 
 Metalls pesats: contingut regular pel Reial Decret 1310/90 
 Matèria orgànica: > 25 % del pes total 
 Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 
 S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 
 El 90% del producte passarà pel tamís de 25 mm 

 
- Esbrossades: es preveuen 2 tipus:  

 
a) Esbrossada i neteja del terreny en zona actual de brolla mediterrània (majoritàriament 

arbusts més algun peu arbrat) a reconvertir en camp de fruiters de secà, en zones 
amb  cirerers, la majoria morts o en mal estat, presents encara en camps de garrofers 
abandonats, així com en petits espais relictuals que, a criteri de la direcció facultativa i 
amb la finalitat de reconvertir l’espai a un altre ús segons projecte, així ho requereixin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp de garrofers amb antic conreu de cirerers abandonats i en mal estat 
 

b) Esbrossada en zones forestals a reforestar o mantenir,i en els camps de fruiters en ús 
i a mantenir i en els de nova implantació (camps abandonats). 

 
- Retirada i neteja de petits indrets on s’ha detectat abocaments de residus, bàsicament 

runam, materials inerts o similars i, puntualment, d’altres classificats com a especials 
(pneumàtics): en algun espai d’intervenció mínima o prop dels torrents (veure plànol P6 
de demolicions, enderrocs i retirada de residus).  
 

- Espedregament puntual, on calgui, d’espais dins les finques a recuperar com a conreu de 
fruiters de secà. 
 

- Excavacions i/o petits rebliments de terres en determinats indrets, on per causes anteriors 
antròpiques, s’hagi modificat la topografia originària i natural del terreny. Com s’indica en 
el plànol P14-1-2., corresponen majoritàriament a la zona on es preveu extracció intensiva 
de canyar (antics abocaments de terres procedents d’altres obres) i a diferents motes de 
terres disposades actualment en la zona de l’antiga pirotècnia. També es preveu una 
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excavació en rasa, per tal d’extreure l’antiga caixa de paviment en tot-ú, del tram del camí 
de Sales que entrarà en desús situat en zona de parc pre-forestal.  
 

- Excavacions superficials de terres a dur a abocador: el projecte inclou una partida 
d’excavació superficial de terres que a priori es consideren no aptes per al cultiu per estar 
contaminades d’elements aliens (antics paviments, restes de formigó etc..) i que es situen 
en les principals zones d’enderrocs d’edificacions. 
 

Finalment, dins dels treballs previs de preparació del terreny es podrien incloure els treballs 
d’estesa de terra vegetal i  tractament agrícola dels camps que es preveuen mantenir o 
reconvertir com a camps de fruiters de secà. Per la seva relació més directa amb els treballs 
de plantació i configuració dels camps, s’exposen, però, en l’apartat següent de restauració. 
 
 
2. RESTAURACIÓ DE TALUSSOS I ESPAIS PLANERS 

 
2.1. Rebliment de terres sobrants 

 
Qualsevol petita excavació o necessitat de rebliment, no detectades en fase de projecte, però 
que es puguin detectar durant les obres a causa de les diferents actuacions previstes en els 
espais de parc forestal o parc pre-forestal es preveuen de fàcil compensació tot intentant 
mantenir la topografia bàsica natural i originària dels terrenys. 
 

2.2. Estesa de terra vegetal (talussos, espais planers) 

 
L’estesa de terra vegetal, un cop millorada tal i com s’ha exposat en l’apartat 1..2., s’estendrà 
en els següents espais i amb els gruixos indicats: 
 
- Talussos dels vials: 30 cm 
- Interior rotondes: rotondes 1 i 2 del vial de Cornisa (turonet alçada màxima central 1,2 m), 

rotonda 3 eix 18 (turonet alçada màxima central 1,5 m). 
- Espais planers dins dels àmbits parc forestal i pre-forestal: variable:  

 
Zona extracció de canyar, un cop aquesta operació es doni per finalitzada: 30 cm 
Zones subsolades, segons s’indica en apartat 2.4: 40 cm (10+30). 
Tram de camí de Sales en desús: 50 cm 
Altres espais que així ho requereixin segons la DF: 30 cm. 
 

2.3. Tractament agrícola espais planers 

 
Els antics camps de conreu presenten diferent grau de conservació i  explotació. Alguns d’ells 
encara estan en actiu i només s’hi detecten algunes baixes d’arbres, mentre que d’altres han 
perdut parcialment o total la configuració de camp agrícola i, per tant, necessiten una 
restauració més en profunditat. 
 
Hem dividit els camps en dues categories pel que fa a les operacions de restauració 
agronòmica que hi resulten necessàries, segons el criteri de l’estat del sòl. Aquells que 

conserven un sòl aparentment fèrtil i sense alteracions destacables (que hem anomenat 
“Camps ben conservats”) i aquells on l’activitat agrària s’ha perdut i/o els sòls han estat 
transformats de forma que han perdut la seva fertilitat (“Camps abandonats”) 
 

 Camps ben conservats 
 
Corresponen als camps on es proposa el seu manteniment o millora, segons plànol 
P14-2-2 d’actuacions en espais molt extensius i torrents. Actualment són camps de 
garrofers amb major o menor densitat de peus arboris, pasturats per ramats i, per tant, 
amb un estrat herbaci i de creixement arbustiu incipient molt controlat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge superior: camp situat al nord de l’àmbit abandonat; inferior esq.: camp  a l’oest del Torrent 
d’Oliveretes, en actiu; inferior dreta: detall de camp de garrofers amb necessitat de poda de manteniment 

en la part basal de l’arbrat. 
 
Els camps ben conservats tindran una actuació molt lleugera: es complementarà la població 
existent d’arbres fruiters de secà (garrofers) mitjançant la plantació de nous exemplars que 
“ompliran els forats” detectats de baixes que no s’han reposat anteriorment. Efectivament, en 
la trama original es detecten nombroses baixes que resulten fàcils d’identificar gràcies a la 
regularitat de la trama original. Els arbres que ompliran aquesta trama seran majoritàriament 
els individus recuperats de les afectacions per moviments de terres de la urbanització, 
majoritàriament trasplantaments de garrofers. Els garrofers es trasplantaran necessàriament 
en època primaveral, un cop les temperatures ja estan en clar ascens, que és la única època 
que permet garantir un percentatge d’èxit elevat per aquesta espècie (a diferència de les 
oliveres, que ofereixen un ventall molt més ampli pel que fa al calendari de trasplantament). 
 
Aquestes operacions de trasplantaments afectaran algunes zones del camp, pel pas de 
maquinària i pels propis treballs d’obertura de clots i trasllat dels arbres. Les zones trepitjades 
perdran possiblement la coberta vegetal i patiran una compactació entre lleugera i mitjana. Un 
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cop enllestits els trasplantaments de cada camp, la restauració consistirà en descompactar les 
zones afectades mitjançant un fresatge, un lleuger refinat mecànic i una sembra de prat rústic 
propi de la zona.  
 
Com a resum, amb o sense trasplantaments, aquests camps en actiu encara o de recent 
abandonament, poden presentar una lleugera compactació del sòl. Els treballs agrícoles que 
es preveuen són poc intensius i consistiran bàsicament en les següents operacions: 
 
- Manteniment dels fruiters existents, bàsicament podes 

- Estesa d’esmena orgànica tipus fems 

- Llaurat superficial a menys de 20 cm mitjançant tractor amb cultivador 

- Sembra de prat rústic propi de la zona per aquells camps amb poc banc de llavors naturals. 

 
El llaurat es preveu per gran part de la superfície de camps de garrofer a recuperar o 
mantenir, però cal tenir en compte que en alguns camps concrets,  pot ser no necessària.  
 
El llaurat no podrà ser superior als 20 cm doncs els garrofers presenten arrels força 
superficials (poden situar-se a 30 cm) i que es poden estendre desenes de metres en el sentit 
longitudinal.  
 
El llaurat superficial amb cultivador i sembra de prat també s’aplicarà a aquells espais que per 
les seves reduïdes dimensions i/o configuració més lineal no siguin tan aptes per al conreu 
com poden ser les franges que resten entre les masses forestals dels torrents i les parcel·les 
d’intervenció mínima (espais de transició) Els espais a llaurar amb cultivador, son els indicats 
en el plànol P14-1-2. 
 
La barreja de les llavors inclourà gramínies i lleguminoses i la composició exacta la 
determinarà la DF en el moment que es conegui l’època d’execució dels treballs, per mirar 
d’incloure gramínies C4 dins la mescla. Sempre que sigui viable, inicialment es proposa una 
sembra mecànica amb tractor. 
 
Per al fems, s’utilitzaran sempre fems madurs i hauran de complir les següents 
característiques: 
 

 CE < 3dS/m 
 N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec 
 Coeficient isohúmic entre 0,4 i 0,55 
 Matèria orgànica: > 25 % del pes total 
 Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 
 C/N: entre 15 i 25 
 Absent de llavors, d’herbes dolentes, escorça, serradures, etc. 
 Densitat entre 650 i 750 kg/m3 
 Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 
 S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 
 El 80% del producte passarà pel tamís de 10 mm 

 
 
 
 

 Camps abandonats o totalment transformats 
 

Els camps abandonats no ens ho posen tan fàcil, ja que el terreny ha perdut la seva fertilitat. 
Es tracta de zones antropitzades, on hi trobem antigues edificacions i superfícies 
pavimentades o compactades amb romanents de fruiters de secà, majoritàriament garrofers. 
També s’inclou aquí una zona totalment edificada, a l’est de l’àmbit que, després de 
l’enderroc, es preveu reconvertir en camps. 
 
En general ens trobarem una primera capa de terreny no apte per al cultiu, que serà excavada 
amb un gruix aproximat de 20 cm.. La base resultant estarà altament compactada.  
 
Tan en un cas com en l’altre, el primer pas serà fer un subsolament en dues passades 
creuades, a una profunditat de treball 45-50 cm (també anomenat “ripat” en terminologia 
caminera). Aquesta operació, que és molt espectacular per la forma com queda el camp un 
cop realitzada, millora la capacitat de drenatge i aeració verticals del terreny, incrementant 
molt substancialment la facilitat d’arrelament en profunditat dels arbres. 
 
Posteriorment s’estendrà a sobre la superfície una capa de la terra vegetal (provinent del 
decapatge) i millorada amb fems (esmena orgànica) d’uns 10cm de gruix i es llaurarà 
superficialment a una fondària de 20 cm, barrejant-la amb la terra anteriorment subsolada per 
a crear un perfil de transició entre les dues capes edàfiques. Després, s’estendrà una capa 
final d’acabat de 30 cm de gruix de terra vegetal millorada amb compost provinent del 
decapatge i es sembrarà amb la mateixa barreja d’espècies que la dels camps ben 
conservats. 
 
Els camps a subsolar i on s’aplicarà posteriorment terra vegetal millorada són els indicats 
també en el plànol P14-1-2. 
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2.4. Sembres i plantacions 

 
2.4.1. Talussos 

 
Els talussos projectats presenten 2 tipologies de pendent, 3H:1V i 3H:2V, en funció de 
la naturalesa dels materials a excavar, entre d’altres. La seva restauració comportarà: 
 
a)  La hidrosembra de tots els talussos en desmunt i terraplè dels vials indicats en el plànol 

14-2-5-1.  
 
Es durà a terme una hidrosembra en dues fases amb espècies autòctones adaptades 
edafoclimàticament a la zona i per aplicar preferentment a principis de tardor. La barreja 
d’espècies a emprar i dosificació és la següent: 
 

Gramínies (80%) 
 

% Espècie 
 25 Festuca arundinacea 

 20 Agropyrum repens o intermedium 
15 Lolilum perenne 

 15 Lolilum rigidum 
 5 Cynodon dactylon 
 Lleguminoses (20 %) 

 
10 Lotus corniculatus 

 5 Onobrychis viciifolia 
 5 Medicago lupulina 
 

Aquesta barreja no es podrà modificar sense l’autorització expressa de l’Administració. 
 
 Els components bàsics seran: 

 
- Aigua 
- Mulching protector de fibra curta o semicurta (10 % palla triturada, 25 % cotó, 40 % 

torba, 25 % cel·lulosa). Dosi: 140-160 g/m2, repartida entra la 1a i 2a passades. 
- Bioactivador microbià. Dosi variable en funció del producte a emprar. 
- Estabilitzant sintètic-fixador de base acrílica. Dosi aproximada de 24-40 g/m2 entre les 

2 passades. 
- Adob orgànic d’assimilació immediata per a hidrosembra (15% àcids fúlvics, 15% 

extracte húmic, 85 % de matèria orgànica sobre matèria seca). Opcional en funció 
analítica prèvia de la terra vegetal. 

- Adob inorgànic d’alliberació lenta per a hidrosembra, tipus  15-15-15 o similar. Dosi: de 
20 a 50 g/m2. 

 
 Dosi d’hidrosembra: mínim de 3 l/m² de barreja d’hidrosembra amb 30 g/m² de barreja de 

llavors. 
 

 
Composició de la 1ª fase (tipus de materials especificats en apartat anterior) 

Llavors  30 g/m2  
Mulch  Fibra curta 80-90 g/m2  
Fixador  15-20 g/m2  
Adob inorgànic  Dosi mínima de 20 g/m2 
Adob orgànic (opcional) 50 g/m2 
Aigua  3-4 l/m2 
Bioestimulant Variable segons producte  

Composició de la 2ª fase 
Mulch  Fibra curta 70 g/m2 per a la hidrosembra de talussos i espais 
Fixador  10-15 g/m2  
Aigua  2-3 l/m2 
Bioestimulant Variable segons producte  

 
 

b) Plantació arbrada i/o arbustiva: per al seu disseny s’han tingut en compte els següents 
condicionants de partida: 

 
- Ús d’espècies autòctones adaptades a les condicions edafoclimàtiques de la zona: clima 

mediterrani amb forts períodes de sequera i litologia variada En aquest darrer sentit, s’ha 
optat per espècies indiferents al tipus de sòl. 
 

- Ús d’espècies i port fàcilment disponibles en vivers (fàcil subministrament). 
 

- Mida de la planta petita, servida en alvèol forestal o contenidor màxim de 3l per tal 
d’assegurar la màxima adaptació i futur desenvolupament en el nou terreny d’implantació.  
 

- Facilitar possibles segues de manteniment de la base dels talussos, així com no 
obstaculitzar la visió de possible senyalització vertical de qualsevol tipus a instal·lar en els 
vials. 
 

- Disminuir el risc d’incendi o la seva propagació front possibles situacions no desitjades de 
llançament de burilles des de la calçada, vorera o, fins i tot, carrils bici.  
 

- Aplicació-adaptació dels criteris de tractament de la vegetació establerts per a les 
plantacions d’arbrat jove i matollar, situades en la franja de protecció establerts en el 
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 

- Amb finalitat d’incrementar la possible retenció de partícules contaminants, a peu dels 
terraplens situats en els eixos B1, C1 i G1, que no confrontin amb parcel·les de mínima 
intervenció (I.M.) s’han previst plantacions en filera d’espècies arbustives. Aquestes no 
s’han disposat en cap dels desmunts, per considerar-se de major dificultat d’integració 
visual en el paisatge resultant. 
 
Així, tenint en compte tots aquests criteris, s’han establert els següents criteris a les 
plantacions proposades: 
 
 
Franges sense plantació o amb limitacions de llur tipologia: 
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- Franja de 1 m en el sentit del pendent del talús, a comptar des del final de la cuneta en 

base de desmunt i de 0.5 m a comptar a partir del final de la berma, en cap de 
terraplens, sense cap tipus de plantació.  Aquesta franja s’incrementa a 2 m i 1 m 
respectivament en els talussos situats al nord de l’eix del vial de Cornisa, afectats per 
una franja de protecció de 25 m establerta a partir del final del carril bici,  en aplicació 
del decret 123/2005, abans esmentat. 

 
- Franja de 2 m a comptar des de la franja de delimitació de no-plantació (seguretat), en 

el sentit del pendent dels talussos, para el vial Cornisa,  i de 1.5 m en qualsevol altre 
vial, amb exclusivitat per a plantació arbustiva. 

 
Marcs o densitats de plantació: 

 
- Plantacions per sobre l’eix del vial de Cornisa: plantació arbòria: marc general de 6x6 

(321 peus/ha) i de 3x3 (1283 peus/ha) en talussos de plantació de reforç per atreure la 
fauna en l’entorn dels passos de fauna. Plantació arbustiva: marc general de 4x4 (722 
peus/ha) i de 3x3 (1283 peus/ha) en talussos de reforç en l’entorn dels passos de 
fauna. 

 
- Plantacions per sota l’eix del vial de Cornisa i vials en sentit nord-sud de l’àmbit: 

plantació arbòria: marc general de 4x4 (722 peus/ha) i de 3x3 (1283 peus/ha) en 
talussos de plantació de reforç per atreure la fauna en l’entorn dels passos de fauna. 
Plantació arbustiva: marc de 3x3 (1283 peus/ha) en qualsevol talús. 

 
Les espècies proposades, presentació i percentatges triats són els següents: 
 
 

Espècie arbòria o de port arbori 
 

presentació 
 

% 
Pinus halepensis  

 
h=40-60 cm  C-3L 

 
35 

Quercus ilex ilex  
 

 AF ≥ 250 
 

30 
Olea europaea var. sylvestris 40-60 

 
h=40-60 cm C-3L   

 
35 

     
Espècie arbustiva 

 
presentació 

 
% 

Pistacia lentiscus  
 

20-40 C≥ 1,2L 
 

20 
Rhamnus alaternus  

 
20-40 C ≥ 1,2L 

 
30 

Cistus salviifolius  
 

 AF ≥ 250 
 

20 
Ulex parviflorus AF 

 
 AF ≥ 250 

 
10 

Rosmarinus officinalisAF 
 

 AF ≥ 250 
 

20 

Les fileres arbustives al peu d’alguns terraplens es preveuen amb les següents espècies: 
 

Espècie arbustiva 
 

presentació Dist. entre peus 

Phyllirea angustifolia  
 

40-60  C≥ 3L 2 m 

Viburnum tinus  
 

20-40 C ≥ 3L 2 m 
 
 

 
En els plànols P14-4-1 i P14-4-2 s’exposa la distribució i quantitat de les plantes per a cada 
talús, així com la distribució espacial d’aquestes tant en desmunt com en terraplens (seccions 
tipus). 
 
Tot i la restauració projectada, cal tenir en compte que molts talussos són de reduïdes 
dimensions; aquest fet juntament amb les franges de seguretat adoptades per prevenir 
incendis i facilitar les tasques de manteniment, dóna un resultat general de baixa densitat de 
plantació. Assegurant el seu manteniment posterior, com a mínim durant 1-2 anys mitjançant 
regs i refetes d’escocells, a mig i llarg termini la cobertura que pot originar el 
desenvolupament de les plantes és considera suficient. 

 
En fer els càlculs, cal dir que per alguns talussos de desenvolupament escàs en alçada, molt 
lineals, on a l’aplicar la densitat corresponent segons superfície,  no s’obtenia cap unitat de 
plantació, s’han assignat algunes unitats, per poder disposar, al menys, d’algun peu arbustiu 
en filera o ziga-zaga. En general s’han aplicat les densitats i criteris indicats en plànols i en 
aquest document, però en funció de determinats requeriments o funcions (proximitat a pas de 
fauna, a torrent..) s’han manipulat a l’alça o la baixa els resultats. 

 
2.4.2. Espais planers 

 
La restauració dels espais planers que conformen els àmbits definits com a Parc forestal i 
Parc pre-forestal, un cop enllestides els treballs de preparació de la vegetació existent i de 
preparació del terreny exposats en els apartats anteriors, comportarà bàsicament: 
 
a) Plantació de garrofers de port mitjà per a completar la trama d’arbrat existent en camps en 

actiu actuals o en diferents estats d’abandonament, uns més recents que d’altres, però 
amb bon estat aparent de fertilitat del sòl. Aquests arbres tindran el seu origen bé sigui 
dels trasplantaments ja previstos, bé sigui de nou subministrament i plantació. 
 

b) Plantació puntual d’oliveres, ametllers i figueres en espais planers de dimensions o 
configuració espacial no tan apte per al seu ús com a conreu. Aquest arbrat, que forma 
sovint part de molts camps de fruiters de secà, es disposarà proper als torrents, entre 
aquests i els espais identificats en projecte com de mínima intervenció; també, 
puntualment es poden disposar en mig dels camps de garrofers projectats. 
 

c) Sembra mecànica amb tractor de prat rústic, format per barreja de gramínies i 
lleguminoses del lloc, per a aquells camps que presentin poc banc de llavors, segons s’ha 
exposat en l’apartat 2.3.  
 

 
2.5. Actuacions específiques en drenatges  

 
Per tal de millorar la integració paisatgística en l’entorn, per a la recollida del drenatge 
superficial  dels nous espais urbanitzats es preveuen cunetes revestides amb manta 
orgànica de coco i sembrades, així com unes baixants als torrents on s’aplicaran 
també tècniques de bioenginyeria, en concret biorrollos de fibra de coco com a parets 
laterals i emmacat amb pedres de la zona per a la solera. En el plànol 14.2.3.2 
s’exposa la solució tipus a aplicar i a adaptar a cada cas.  
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3. VEGETACIÓ, FAUNA I HABITATS FAUNÍSTICS 

 
A continuació s’enumeren i descriuen les diverses actuacions de millora que s’han proposat 
per a l’àmbit del subsector Oliveretes. En cas de ser contemplades al Pla d’Acció per a la 
Conservació i el Foment de la Biodiversitat Urbana de Viladecans (PAB, d’ara en endavant), 
com a propostes d’actuacions específiques de millora, se n’indica el codi que se li va assignar. 
 

3.1. Manteniment del mosaic agro-forestal 

Els sector de les Oliveretes està dominat per un mosaic agro-forestal, romanent del passat 
agrícola d’aquest territori, això sí, en un estadi generalitzat d’abandonament. Tot i que es 
reconeix una dominància de la cobertura arbòria oberta de garrofers, aquests camps, en 
conjunt, ja no es gestionen i ja no tenen l’estructura original de conreus arboris adevesats 
amb un recobriment herbaci baix i sense cobertura arbustiva. 
 
Aquesta evolució condueix a una homogeneïtzació del paisatge, ja que, estructuralment i pel 
que fa a composició, aquests antics camps s’assimilen cada cop més als matollars que poblen 
els vessants de la veïna muntanya de Sant Ramon. A la vegada, això comporta una pèrdua 
de la biodiversitat de la zona, més si tenim en compte, com s’extreu de l'informe ambiental del 
Pla Parcial d’ordenació del sector de Llevant de Viladecans, que aquests ambients agrícoles 
són els que presenten valors més alts de diversitat i d’interès per a la conservació. 
 
Actualment, la pastura de ramats ovins és l’única eina que permet la conservació d’alguns 
d’aquests camps de fruiters de secà. Es tracta d’un tipus de gestió que regula el creixement 
de la coberta herbàcia i arbustiva dels conreus, a banda de la reducció del risc d’incendi 
forestal a l’entorn d’àrees urbanitzades. En diversos municipis del Baix Llobregat, com és el 
cas de Sant Boi, s’han dut a terme iniciatives per tal d’aprofitar l’activitat ramadera per a la 
gestió dels terrenys forestals. Seria interessant, doncs, aprofitar aquestes experiències en 
municipis veïns i cercar fórmules per tal de treure profit d’aquesta activitat que encara és 
present a l’àmbit del projecte. 
 
L’estructura agrícola excessivament homogènia tampoc és, generalment, l’escenari més 
favorable per a una comunitat faunística diversa i ben estructurada. La combinació de camps 
de cultiu amb espais amb vegetació espontània i altres estructures (murs de pedra seca, 
punts d’aigua, etc.) constitueix un paisatge més interessant per a la fauna. És per això que, a 
banda de la matriu de cultius arboris de secà, cal mantenir i potenciar els retalls de vegetació 
forestal associats als torrents que travessen l’àmbit de l’actuació, i crear marges amb franges 
de vegetació, dominades pel component arbustiu. 
 
Tot i que aquestes mesures esdevenen la base per la implementació de la resta de propostes 
per afavorir la fauna i que té uns efectes a nivell d’ecosistema, es poden destacar algunes 
conseqüències que poden tenir a nivell d’espècies concretes. Per una banda, representaran el 
reforçament d’alguns elements faunístics que s’han rarificat en els darrers anys, ja sigui amb 
un paper clau a l’ecosistema (p. ex. el conill [Oryctolagus cuniculus]) o amb poblacions 
amenaçades i en declivi (p. ex. el siboc [Caprimulgus ruficollis]). Les poblacions de rèptils 
termòfils de bona part del país, però en concret d’aquest sector litoral, tendeixen a disminuir 
per la rarificació dels espais oberts (Montori et al., 2012), per tant, la presència de cultius 
arboris pot beneficiar-les. L’afavoriment d’una coberta herbàcia, on sovint hi dominen les 

crucíferes, o la presència d’ametllers, són importants per mantenir bones poblacions 
d’insectes pol·linitzadors i certes espècies de lepidòpters (p. ex. pièrids). Finalment, a banda 
de les implicacions ambientals d’aquesta proposta, cal tenir en compte que també té un 
impacte en la recuperació del patrimoni paisatgístic del municipi i esdevé una zona de 
transició gradual entre el paisatge urbà humanitzat i el sector muntanyenc dominat per la 
vegetació espontània. 
 
Així doncs, s’ha proposat que als espais lliures dels àmbits parc forestal i pre-forestal es 
mantingui o es reforci l’estructura de conreus arboris de secà, bàsicament amb garrofers 
(Ceratonia siliqua), però on s’hi poden integrar oliveres (Olea europaea var. europaea) o 
ametllers (Prunus dulcis). En aquells indrets on l’estructura de conreu s’hagi perdut, s’han 
replantat  els arbres, en línies i amb la distància adequada de separació (uns 10-15 m, 
aproximadament). 
 

• Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 
 
Únicament cal el manteniment de la coberta herbàcia i evitar la proliferació de plantes 
arbustives sota els arbres fruiters. Per això, s’ha de prioritzar una pastura rotativa dels 
diversos camps amb ovelles. En cas de no poder efectuar-se, caldria fer-hi una desbrossada 
mecànica un cop a l’any (a inicis d’hivern). A llarg termini, s’ha de tenir present la restitució 
dels exemplars arboris que puguin morir o malmetre’s; no obstant, el manteniment en peu 
d’algun arbre mort és interessant per a algunes espècies animals (insectes, rat-penats, 
mussol comú, etc.). 
 
 

3.2. Estructures de vegetació complexa 

 

Entremig de l’espai on s’estableixi o mantingui una estructura de camps de fruiters de secà, 
l’existència d’una coberta vegetal forestal o de caràcter arbustiu augmenta la complexitat del 
paisatge i en fomenta la complexitat de la comunitat faunística. En concret, s’han previst la 
següent sèrie de mesures: 

 
3.2.1. Manteniment i reforç o nova plantació de vegetació en torrents 

 

Els dos torrents que travessen l’àmbit de nord a sud, el de Can Picó i el de les Oliveretes, i el 
de la Verdera, marginalment, actualment encara mantenen una coberta vegetal significativa 
en bona part del seu recorregut. Es tracta de fragments d’alzinar amb roures (Viburno-
Quercetum ilicis subass. cerrioidetosum) on s’hi incorporen algunes espècies pròpies de 
fondals, com són l’om (Ulmus minor), l'arç blanc (Crataegus monogyna) o el sanguinyol 
(Cornus sanguinea). A nivell faunístic, aquestes taques forestals esdevenen una important 
zona de refugi i alimentació per a les espècies pròpies dels ambients forestals, però també 
per a moltes de les que s’alimenten a l’espai agrícola adjacent. Els mamífers, en el seu 
conjunt, moltes espècies d’ocells forestals i moltes espècies de lepidòpters requereixen 
d’aquests espais per poder viure en aquest àmbit. 

 
Així doncs, recomanem el manteniment d’aquests bosquets i el reforçament de la seva 
continuïtat en aquells trams de torrent on s’ha perdut la cobertura arbòria, mitjançant la 
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plantació de les espècies vegetals adients. En conjunt, la presència de plantes al·lòctones en 
aquests fondals, bàsicament la canya (Arundo donax), no és dominant i es barreja amb la 
vegetació autòctona, per la qual cosa, no recomanem cap mena d’actuació per eliminar-les, ja 
que, fins i tot, podria ser contraproduent per a la vegetació natural existent. Únicament al tram 
situat més al nord de Can Picó hi existeix un poblament de canyes prou individualitzat que es 
podria eradicar sense malmetre la vegetació autòctona. Tot i que fora de l’àmbit dels torrents, 
però al sector central de l’àmbit, en una parcel·la qualificada com a Zona d’Intervenció 
Mínima, també hi ha un poblament de canya homogeni i de grans dimensions que es proposa 
eradicar completament. 
 

 Característiques tècniques de la mesura 

En conjunt, es tracta d’una mesura conservadora que pretén respectar les taques forestals 
que ressegueixen els torrents presents a l’àmbit (Can Picó, les Oliveretes i la Verdera). En 
dos trams del torrent de can Picó, a l’extrem nord i sud de l’àmbit, actualment no hi ha 
vegetació forestal: aquí es proposa una plantació amb les següents espècies i densitats de 
plantació per tal de recuperar-ne l’estructura forestal: 

 

Plantació forestals torrents Can Picó nord

Espècie arbòria presentació % 462

Quercus ilex ilex 60-80  C-10L 100 462

Densitat: 462 p/ha (marc5X5m)

Espècie arbustiva presentació % 1283

Crataegus monogyna 20 257

Viburnum tinus 20 257

Rhamnus alaternus 40 513

Cornus sanguinea 20 257

Densitat: 1283 p/ha (marc 3x3 m)

40-60 cm, C-3L

Densitat

 

Plantació forestals torrents Can Picó sud

Espècie arbòria presentació % 462

Quercus ilex ilex 40-60  C>=2L 100 462

Densitat: 462/ha (marc 5X5m)

Espècie arbustiva presentació % 1283

Crataegus monogyna 20 257

Viburnum tinus 20 257

Rhamnus alaternus 40 513

Cornus sanguinea 20 257

Densitat: 1283 p/ha (marc 3x3 m)

20-40cm, C-
1,3l

Densitat

 
 

Per a la resta de vegetació de torrents es proposa un reforç puntual, allà on la DF ho consideri 
necessari, prèvia inspecció acurada d’aquests un cop es pugui accedir-hi amb més facilitat. 
Això succeeix, per exemple, al tram mig del torrent de Can Picó, en dos punts on s’observa ja 
una discontinuïtat de la coberta forestal; per a reforçar aquesta zona i, en general, la 

vegetació de la globalitat dels torrents allà on calgui, s’ha fet una estimació del 15 % de la 
superfície grafiada en el plànol 14.2.2.2. El reforç es durà a terme mitjançant la plantació de 
les mateixes espècies abans indicades, sempre que no calgui una intervenció prèvia amb 
maquinària (extracció de canyar, neteja de residus...). La plantació s’ha de protegir envers els 
herbívors salvatges (conills), alhora que s’ha d’advertir als responsables dels ramats que 
pasturen per la zona per tal de no malmetre-la.  

 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

És necessari un reg de suport regular durant el període de dèficit hídric (de mitjans-finals de 
primavera fins a mitjans de tardor) els dos primers anys posteriors a la plantació. Durant els 
següents anys, caldria un control de la supervivència de les espècies plantades i, si es creu 
necessari, la reposició d’alguns dels peus o la substitució d’alguna de les espècies (en cas 
d’un fracàs evident en el seu establiment). 

 

3.2.2. Manteniment i nova implantació d’altres espais forestals 

 

A banda dels torrents esmentats al punt anterior, per tal de mantenir l’estructura de mosaic, 
en diverses zones de l’àmbit també creiem convenient mantenir-hi o establir-hi una coberta 
forestal. 

En concret, al nord-est de l’àmbit, hi ha un retall de pineda de pi blanc (Pinus halepensis) amb 
càrritx (Ampelodesmos mauritanica), amb la presència d’arbustos diversos, com per exemple 
el llentiscle (Pistacia lentiscus) o el garric (Quercus coccifera). En aquest cas, no cal cap 
mena d’intervenció ja que és una comunitat vegetal prou estructurada. Únicament, a la franja 
de 25 metres immediata al vial i rotonda projectats caldria efectuar-hi les actuacions silvícoles 
necessàries, contemplades al Decret 123/2005, de 14 de juny, com a mesures per a la 
prevenció d’incendis forestals. Per contra, en altres espais reduïts hi proposem l’establiment 
de bosc, que bàsicament es tracta de punts concrets prop del torrent de Can Picó o a les 
entrades i sortides immediates dels passos de fauna en contacte amb el bosc existent al 
torrent; en aquest cas es preveu una reforestació amb espècies pròpies de l’alzinar amb 
marfull (Viburno-Quercetum ilicis) següents: 
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Plantacions altres espais forestals no associats directament a torrents

Espècie arbòria presentació %

Pinus halepensis 40-60 cm,  C-3L 35

100-125 cm, C-10L 30

Quercus ilex ilex 80-100 vm, C-10L 35

Densitat: 722 p/ha (marc 4x4m) 100

Espècie arbustiva presentació %

Pistacea lentiscus 15

Rhamnus alaternus 20

Phyllirea angustifolia 15

Arbutus unedo 5

Cistus salvifoolius 30-60 cm, C-3L 20

Rosmarinus officinalis 20-50 cm, C-3L 25

Densitat:1283 p/ha (marc 3x3 m)

40-60 cm, C-3L

 
 

 Característiques tècniques de la mesura 
 

L’actuació prevista per aquesta mesura és diferenciada en cada sector. A l’extrem nord-est de 
l’àmbit no s’ha de fer actuació sobre la massa forestal, exceptuant l’aclarida d’una franja de 25 
metres a partir del vial i rotonda en base al Decret 123/2005, de 14 de juny, com a mesures 
per a la prevenció d’incendis forestals. 

Als espais immediats als passos de fauna i en dos petits sectors en contacte amb el torrent de 
Can Picó (veure plànol 14.2.2.2 i 14.2.2.4 Can Picó) s’hi ha d’efectuar una plantació amb les 
espècies indicades anteriorment.  

La plantació s’ha de protegir envers els herbívors salvatges (conills), alhora que s’ha d’advertir 
als responsables dels ramats que pasturen per la zona per tal de no malmetre-la. 

 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

És necessari un reg de suport regular durant el període de dèficit hídric (de mitjans-finals de 
primavera fins a mitjans de tardor) els dos primers anys posteriors a la plantació. Durant els 
següents anys, caldria un control de la supervivència de les espècies plantades i, si es creu 
necessari, la reposició d’alguns dels peus o la substitució d’alguna de les espècies (en cas 
d’un fracàs evident en el seu establiment). 

 
3.2.3. Creació de franges arbustives 

 

La plantació de franges arbustives lineals afavoreixen el desplaçament i refugi de moltes 
espècies animals de petites dimensions, a la vegada que representen una font d’alimentació 
durant l’època de fructificació o de floració d’algunes d’elles. Aquestes franges, puntualment, 
incorporen elements arboris que poden ser interessants per als insectes i també com a 
posadors d’ocells. 

En concret, algunes de les plantes arbustives plantejades en aquestes plantacions juguen un 
paper important com a elements estructuradors de l’hàbitat i com a refugi per a moltes 
espècies, degut al brancam dens, la presència de punxes, etc. En són exemples el llentiscle 
(Pistacia lentiscus) o l’esbarzer (Rubus ulmifolius). Altres espècies tenen un paper important 
com a focus d’atracció i alimentació d’insectes durant l’època de floració, ja sigui hivernal 
(ametller [Prunus dulcis]...) o primaveral (arç blanc [Crataegus monogyna], esbarzer [Rubus 
ulmifolius]...). La fructificació estival o tardoral també té un paper important en l’alimentació de 
moltes espècies de micromamífers i ocells (p. ex. aladern [Rhamnus alaternus], esbarzer 
[Rubus ulmifolius], llentiscle [Pistacia lentiscus]...). 

L’aranyoner (Prunus spinosa) si bé fora també molt apte per aquesta funció, no ha estat 
detectada en les inspeccions de camp i segons el Banc de dades de biodiversitat de 
Catalunya es troba a les zones altes de l’Ordal i obagues del Garraf. 

Sovint, les franges arbustives es proposen per tal de potenciar la funció connectora entre 
espais; en el cas del sector de les Oliveretes, aquest potencial connector esdevé gairebé 
intranscendent donada la situació de l’àmbit, ja que no hi ha una continuïtat d’habitats naturals 
cap al sud, trencada pel nucli urbà de Viladecans. En l’àmbit que ens ocupa, doncs, 
l’existència de franges arbustives complexes pren importància com a element estructurador i 
enriquidor de l’hàbitat en sí mateix. 

 

 Característiques tècniques de la mesura 

Resseguint alguns marges i talussos existents, reforçant aquelles parcel·les sense vegetació 
forestal, es proposen les següents espècies arbustives i, puntualment, arbòries autòctones  
que, a banda de la seva estructura com a amagatall, espai de cria, etc., s'han seleccionat per 
les seves característiques de fructificació o floració les següents espècies 

 

Crataegus monogyna Floració primaveral interessant per als insectes. Fructificació a 
l'estiu apreciada per ocells i altres animals. 

Rhamuns alaternus Fructificació a l'estiu apreciada per ocells i altres animals. 

Phyllirea angustifolia 
Fructificació a finals d'estiu-inici de tardor apreciada per 
ocells i altres animals. 

Rosa sempervirens 
Fructificació a la tardor apreciada per ocells i altres animals. 
Floració primaveral d'interès per a alguns insectes. 

Vibunum tinus 
Fructificació a l'hivern apreciada per ocells i altres animals. 
Floració tardoral d'interès per a alguns insectes. 

Rubus ulmifolius 
Floració primaveral-estival interessant per als insectes. 
Fructificació a l'estiu apreciada per ocells i altres animals. 
Planta que crea estructura d'amagatall. 

Arbutus unedo 
Fructificació a la tardor-hivern apreciada per ocells i altres 
animals. Important per a alguna papallona (Charaxes jasius). 
Floració tardoral d'interès per a alguns insectes. 

Pistacia lentiscus 
Fructificació a la tardor apreciada per ocells i altres animals. 
Planta que crea estructura d'amagatall. 

Prunus dulcis 
Floració a finals d'hivern interessant per als insectes. 
Fructificació a l'estiu apreciada per rosegadors, bàsicament. 

Rosmarinus officinalis Floració a la tardor, estiu i primavera 

Cistus monspeliensis Floració a la primavera 
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La plantació s’ha de protegir envers els herbívors salvatges (conills), alhora que s’ha d’advertir 
als responsables dels ramats que pasturen per la zona per tal de no malmetre-la. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

És necessari un reg de suport regular durant el període de dèficit hídric (de mitjans-finals de 
primavera fins a mitjans de tardor) els dos primers anys posteriors a la plantació. Durant els 
següents anys, cal control de la supervivència de les espècies plantades i, si es creu 
necessari, la reposició d’alguns dels peus o la substitució d’alguna de les espècies (en cas 
d’un fracàs evident en el seu establiment). 

La plantació s’ha de protegir envers els herbívors salvatges (conills), alhora que s’ha d’advertir 
als responsables dels ramats que pasturen per la zona per tal de no malmetre-la. 

 

3.3. Instal·lació de caixes-niu i altres estructures de suport per a la fauna 

 

Tot i tenir un hàbitat amb unes característiques adequades per a certs grups d’espècies, un 
dels factors limitants que poden trobar-hi és la manca d’espais on poder-se reproduir, amagar-
se, hivernar, etc. Aquests espais, de forma natural, van associats a l’existència d’arbres vells 
amb forats, els quals, precisament, són escassos o absents en ambients pertorbats o amb 
una gestió més o menys activa. 

A l’àmbit del projecte, existeixen alguns arbres prou madurs i que potencialment poden 
presentar aquest tipus de cavitats i forats aprofitats per la fauna, com són alguns garrofers i 
oliveres que creixen als antics conreus o algun roure present en algun dels torrents. Però són 
casos aïllats. La instal·lació d’elements que facilitin, l’establiment, reproducció o refugi de 
certes espècies animals pretén mitigar aquestes mancances i pot ajudar al manteniment o a la 
creació d’una comunitat faunística més complexa i ben estructurada. 

Mussol comú (codi PAB: E7) 

Una espècie que es podria veure afavorida per la instal·lació de caixes-niu seria el mussol 
comú (Athene noctua), un dels depredadors propis d’ambients amb vegetació oberta i 
humanitzats, que encara es reprodueix en aquest sector, tot i que, segurament, amb una 
població migrada. A banda que el progressiu emmatament de l’àrea no li és favorable, 
l’escassetat o possible desaparició d’indrets per a nidificar (edificacions petites i 
abandonades, forats en arbres vells, murs de pedra seca...) que podria comportar l’execució 
de la proposta d’urbanització, podria precipitar-ne la desaparició. La instal·lació de 5 caixes-
niu per al mussol comú ja es contemplava al PAB, a la zona del cementiri; es recomana la 
instal·lació de 4 caixes-niu més al sector de les Oliveretes, prou allunyades entre elles per 
augmentar la disponibilitat i la probabilitat d’ocupació, aprofitant algun arbre de dimensions 
mínimes. 

 Característiques tècniques de la mesura 

S’han d’instal·lar 4 caixes-niu amb protecció contra depredadors en garrofers o oliveres 
situats en marges o a l’interior de conreus arboris, però allunyats de les masses forestals més 
denses, i amb una separació mínima entre localitats d’uns 50 m. S’han de situar en arbres 
madurs, a uns 2-4 m d’alçada respecte al terra en una eforcadura de branques grosses. Al 
terra de la caixa és convenient posar-hi 2 dits de serradura. 

Les caixes-niu tenen un diàmetre d’entrada de 65 mm, un diàmetre interior de 18 cm, una 
longitud de 83 cm i un pes de 8 kg. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

Cal un control anual de les caixes que permeti avaluar-ne l'èxit (durant la tardor); només amb 
un control visual a distància durant l’època de reproducció (maig-juliol) es pot arribar a estimar 
el grau d’ocupació de les caixes. Cada 3-4 anys cal repassar-les i fer-ne el 
manteniment/reposició, durant la tardor, quan ja ha finalitzat el període reproductor. 

 

Ocells insectívors (codi PAB: G1) 

Les caixes-niu més tradicionals són utilitzades habitualment per mallerengues (bàsicament 
Parus major i Cyanistes caeruleus però també Lophophanes cristatus), espècies insectívores 
comunes però que poden veure reduïdes les seves poblacions per la manca d’espais idonis 
per a la reproducció. Les caixes-niu específiques per al raspinell (Certhia brachydactyla) 
també s’utilitzen habitualment, ja que és una espècie comuna en zones arbrades de tot tipus 
(boscos, parcs, etc.). La tasca com a insectívors de tot aquest conjunt d’espècies les fa 
interessants per tal d’assolir un entorn ecològic ben estructurat. 

La densitat de caixes-niu en una àrea determinada pot ser força elevada, ja que aquests 
ocells insectívors, tot i ser territorials, tenen dominis vitals força reduïts i l’èxit d’ocupació 
arriba a ser alt. 

 Característiques tècniques de la mesura 

Es col·locaran 14 caixes-niu per a insectívors tradicionals combinant les que tenen un 
diàmetre del forat d’entrada de 26 mm (adequat per a raspinell i mallerenga blava) i d’un 
diàmetre de 32 mm (que ja ocupen les mallerengues carbonera i emplomallada o el pardal 
xarrec [Passer montanus]). S’han de situar en arbres de cert port, ja que es pengen a uns 3 
metres d’alçada i amb orientació sud o sud-oest, en branques laterals, a uns 40 cm del tronc. 
La separació entre caixes ha de ser d’un mínim de 20-30 m. S’instal·laran 2 models de caixes-
niu per a raspinell; aquestes s'han de posar a la mateixa alçada i orientació que les anteriors 
però enganxades al tronc preferiblement amb claus d’alumini o algun sistema similar, evitant 
sistemes que abracin el tronc. Es situaran preferentment en els entorns d’arbrat més dens, 
com torrents, o zones arbrades del sud-oest i del nord-est de l’àmbit. 

Les caixes-niu tradicionals tenen un forat d’entrada amb un diàmetre de 26 o de 32 mm, un 
diàmetre interior de 12 cm i un pes de 3’6 kg. Les específiques de raspinell tenen dues 
entrades laterals en forma de fissura i un pes d’1’7 kg. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

Cal un control anual de les caixes que permeti avaluar-ne l'èxit durant la tardor (a l’hivern, 
certes espècies inicien la reproducció o inspeccionen forats on fer-hi el niu més endavant). 
Les caixes s’han de despenjar, veure si hi ha un niu o restes d’ous, i netejar-ne el contingut. Si 
es veu convenient, s’han de substituir les caixes malmeses o desaparegudes. 

 

Oreneta vulgar (codi PAB: M2) 

Aquest és un cas d’ocell insectívor molt típic dels entorns agrícoles. En aquest cas, però, se 
n’està detectant una davallada molt important a nivell europeu a causa de la intensificació de 
l’agricultura. La manca de llocs adequats per a la nidificació seria un impediment per a 
l’establiment de l’oreneta vulgar a l’àmbit del projecte, ja que requereix ponts o edificacions on 
establir-hi el niu. Els únics espais que semblen adients per hostatjar nius artificials per 
aquesta espècie dins l’àmbit són els passos de fauna projectats al vial de Cornisa. 
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 Característiques tècniques de la mesura 

Les especificitats d’aquesta espècie per tal de bastir el niu recomanen situar-lo a l’interior dels 
passos de fauna, en concret s’han de col·locar 3 nius artificials a cadascuna de les dues 
boques sud d’entrada dels passos, a uns 10 cm del sostre i a uns 2 m de l’entrada. Sota el 
pont del Torrent de Can Picó, s’han d’instal·lar 4 unitats més. 

El niu artificial té unes dimensions d’11 x 25 x 14 cm i un pes de 0’8 kg. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

Cal un control anual durant la tardor-hivern dels nius que permeti avaluar-ne l'èxit i per tal de 
comprovar-ne l’estat i, en cas d’estar malmesos, restituir-los. 

 

Falciot negre (codi PAB: M4) 

Aquest és un cas semblant al de l’espècie anterior però amb una evolució poblacional no tan 
preocupant i amb una menor complexitat per a l’establiment de nous indrets per a nidificar. El 
nou centre educatiu que es pretén construir seria un indret adient per a la col·locació de nius 
artificials per aquesta espècie. Fins i tot, la col·locació d’aquests nius en un centre 
d’ensenyament es pot aprofitar des del punt de vista didàctic com ja s’ha fet en d’altres 
centres per a d’altres espècies (http://www.orenetes.cat/el-projecte/). Precisament, el cas 
d’una altra espècie amb requeriments semblants, com és l’oreneta cuablanca (Delichon 
urbicum), s’ha desestimat per la dificultat i el poc èxit que té en l’ocupació de noves colònies. 

 Característiques tècniques de la mesura 

S’han d’instal·lar 10 caixes-niu per aquesta espècie a la part superior de la façana del nou 
edifici. Fins i tot, es pot estudiar la possibilitat de fer servir models de caixa-niu inserits a 
l’interior de l’edifici, si es pot contemplar en el seu projecte constructiu. 

Les caixes-niu externes tenen unes dimensions de 14 x 14 x 34 cm i un pes de 3’3’ kg. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

Únicament, cal un control anual visual dels nius durant la primavera-estiu que permeti avaluar-
ne l'èxit. Com ja s’ha comentat, aquest seguiment podria ser assumit pels alumnes del centre 
aprofitant-lo com a part del projecte educatiu. 

 
Ratpenats (codi PAB: M6) 

Com les espècies precedents, els ratpenats, grans consumidors d’insectes, sovint es troben 
amb la problemàtica de trobar cavitats on reproduir-se, descansar, etc. Es proposa, per una 
banda, la col·locació de diverses caixes-niu en arbres, preferiblement que siguin de 
dimensions considerables en entorns forestats, que poden tenir un ús com a espais de 
reproducció o de refugi. Per altra banda, la instal·lació de refugis senzills a l’interior d’alguna 
construcció (com són els passos de fauna) permetrà el seu ús per a espècies amb 
requeriments diferents. En general, aquestes mesures afavoreixen espècies comunes pròpies 
d’ambients humanitzats i forestals, com són les dels gèneres Rinolophus o Pipistrellus, entre 
d’altres. 

 Característiques tècniques de la mesura 

S’han d’instal·lar 5 caixes-niu per a ratpenats, amb una entrada en forma de fissura d’uns 1’2-
1’5 cm, amb una superfície d’aterratge d’uns 10 cm i l’interior rugós. S’han de situar en arbres 

de bon port, a uns 3-5 m del terra, en orientació ombrejada, subjectats al tronc preferiblement 
amb claus d’alumini o algun sistema similar, evitant sistemes que abracin el tronc, i sense 
obstacles (branques, heura...) a l’entrada. Per altra banda, els refugis estaran constituïts per 
grups de 3-4 totxanes, situades a la part interior dels passos de fauna, enganxats a l’escaire 
que formen la paret i el sostre, i amb els forats orientats perpendicularment al terra. 

Les caixes-niu tenen unes dimensions a la base de 14 x 27 cm, una alçada de 43 cm i un pes 
de 7’1 kg. Les totxanes utilitzades com a refugi són les convencionals, de 70 x 50 x 19’5 cm i 
un pes de 2,5 kg. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

Únicament, és necessària una revisió periòdica per tal de constatar el bon estat dels elements 
instal·lats i substituir-los o reparar-los, en cas que sigui necessari. 

 

3.4. Creació de microhàbitats 

 

Com en el cas de les caixes-niu i altres estructures de suport per a la fauna, la implantació 
d’alguns elements pot potenciar i consolidar les poblacions de certes espècies que troben en 
aquest entorn unes condicions favorables per a viure-hi però que poden veure’s limitades per 
una excessiva homogeneïtzació de l’espai, pel fet d’haver-hi desaparegut les activitats 
tradicionals i els elements que aquestes creaven (cabanes, murs de pedra seca, 
amuntegaments de pedres, etc.) 

 

3.4.1. Refugis de fauna per a micromamífers i rèptils (codi PAB: E8) 

 

Aquesta mesura contemplada al PAB per a un altre sector serveix per a afavorir la presència 
de certes espècies, reproduint un ambient heterogeni i amb abundància de microhàbitats, com 
són alguns mamífers (eriçó comú [Erinaceus europaeus], mostela [Mustela nivalis], 
rosegadors en general [Rodentia]...) i rèptils (serp blanca [Rinechis scalaris], serp verda 
[Malpolon monspessulanus], dragó comú [Tarentola mauretanica]...). Consistiria en la 
disposició d’un parell d’amuntegaments de pedres o vedrunes aprofitant algun marge de 
finques arbrades en continuïtat amb vegetació, com són les franges arbustives complexes. 

 Característiques tècniques de la mesura 
 

Es tracta de simples amuntegaments de pedres de dimensions mitjanes (de decimètriques 
fins a 1 m) amb la base suficientment ampla per mantenir-ne l'estabilitat (uns 3-4 metres), i 
que assoleixi una alçada aproximada d'1,5 m. Per afavorir-ne l’ús, han d’estar situats en 
continuïtat amb les franges arbustives complexes, ja que són estructures favorables a la 
presència i desplaçament dels animals objecte d’aquesta mesura. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

No cal cap mena de manteniment, excepte revisions puntuals per comprovar que no s'hagi 
desestabilitzat l'estructura i reparar-la, si es dona el cas. 
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3.4.2. Refugis per a conills 
 

Seguint una idea similar a la mesura anterior, es tracta de crear uns amuntegaments, en 
aquest cas recoberts de terra, que habitualment són utilitzats com a llorigueres pels conills 
(Oryctolagus cuniculus). Tot i ser una espècie abundant en certs indrets, es tracta d’un animal 
clau, pel seu paper de presa dins l’ecosistema mediterrani que ha patit davallades 
poblacionals importants en certes àrees degut als canvis d’usos del sòl (embosquinament, 
urbanització, etc.) i a l’expansió de certes malalties víriques. 

No obstant, el conill també és una espècie molt sensible als atropellaments; és per això, que, 
tot i que es prevegi una IMD baixa, proposem la instal·lació d’aquestes estructures al nord de 
l’àmbit i no a la zona central, pel fet de ser un espai envoltat de vies urbanes. 

 Característiques tècniques de la mesura 

Es crearan 2 vedrunes a la zona nord de l’àmbit. L’esquelet de l’estructura, en aquest cas, 
estarà format per 3-4 soques grans, les quals poden ser aprofitades de les que s’hagin 
arrencat durant l’execució de les obres. Aquest apilament de soques s’ha de recobrir amb 
terra, de manera que assoleixi una alçada aproximada d’1’5 m i una base de 3-4 m. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

No cal cap mena de manteniment, excepte revisions puntuals per comprovar que no s'hagi 
desestabilitzat l'estructura i reparar-la, si es dona el cas. 

 

 

3.4.3. Rodals per a papallones 
 

Com ja s’ha dut a terme en altres indrets del municipi, especialment a mas Ratés, la plantació 
d’espècies que afavoreixen les papallones pot ser interessant per tal de potenciar-ne la 
presència. En general són espècies herbàcies o petites mates de les quals es coneix el seu 
paper com a plantes nodrícies de ropalòcers. S’han seleccionat plantes amb floracions 
vistoses i procurant que tinguin l’òptim en períodes anuals diferents. Es proposa plantar petits 
rodals de les següents espècies dispersos per tot l’àmbit, localitzats en continuïtat amb 
franges arbustives o properes a espais forestals, però procurant que no es vegin afectats per 
l’ombra de les espècies llenyoses, que acabarien comprometent-ne el creixement i la 
supervivència: 

 

Lavandula stoechas Interès principal per a himenòpters 

Cistus monspeliensis Interès principal per a himenòpters 

Dorycnium pentaphyllum Nodrícia de licaènids (Callophrys rubi, Glaucopsyche melanops...) 

Diplotaxis erucoides Nodrícia de pièrids (Antocharis belia, Euchloe crameri, Pontia daplidice...) 

Ruta chalepensis Nodricia de Papilio machaon. Posta de Papilio machaon 

Trifolium campestre 
Nodrícia de pièrids i licaènids (Colias crocea, Tomares ballus, Plebejus argus,  

Polyommatus icarus...) 

Rosmarinus officinalis  

 

 Característiques tècniques de la mesura 
 

Es plantaran rodals d’uns 8 m de diàmetre, en zones properes a d’altres estructures vegetals 
(bosquets de fondals, marges arbustius...), però evitant que quedin afectats per l’ombra de les 
espècies llenyoses. Es combinarà la plantació de les diverses espècies seleccionades en 
funció de l’alçada, moment de la floració, etc. 

 Seguiment i manteniment posterior a la seva implantació 

És necessari un reg de suport regular durant el període de dèficit hídric (de mitjans-finals de 
primavera fins a mitjans de tardor) els dos primers anys posteriors a la plantació. Durant els 
següents anys, cal una supervisió de la supervivència de les espècies plantades i, si es creu 
necessari, la reposició d’alguns individus o la substitució d’alguna de les espècies (en cas 
d’un fracàs evident en el seu establiment). 

 
3.5. Passos de fauna 

 

Consideracions inicials 

Els cursos fluvials, degut a l'estructura lineal que conforma la seva vegetació solen exercir 
com a corredors naturals per la fauna on, més enllà d'usar-los per desplaçar-se entre els 
hàbitats adjacents, també són utilitzats com a refugi i font de recursos tròfics. 

Per al cas del sector de "les Oliveretes" es compta amb dos torrents (Torrent de Can Picó i 
Torrent de les Oliveretes) que es veuen afectats pel Vial de Cornisa, dividint el sector en sentit 
Nord-Sud, causant una fragmentació al conjunt d'hàbitats agrícoles i forestals de "les 
Olveretes". El projecte contempla la canalització de les aigües provinents de les capçaleres 
dels torrents en el punt d'intersecció amb el nou eix viari, de manera que no és d'aplicació la 
construcció d'obres de drenatge transversal en aquests punts, i en conseqüència no són 
adaptables com a passos de fauna. 

 

Solució adoptada 

Per tal de corregir l'efecte fragmentador que genera el nou vial en el sector, s'han projectat 
dos passos de fauna adjacents al punt d'intersecció d’aquest amb els torrents de Can Picó i 
Oliveretes respectivament, aprofitant així la funció connectiva que suporten els dos eixos 
fluvials. Aquests passos de fauna s'han dimensionat per garantir els desplaçaments de la 
meso i microfauna que pugui freqüentar del sector. Per tal de preservar l'activitat ovina 
existent actualment al sector, responsable en gran part de la conservació dels valors 
ecosistèmics agrícoles del sector, s'han dimensionat els passos de fauna per tal que siguin 
funcionals com a punts d'enllaç i circulació dels ramats entre els diferents sectors de pastura. 
 

Dimensionat dels passos de fauna 

Per definir el dimensionat dels passos de fauna s'ha pres com a referència els valors de 
referència de les "Prescripciones Técnicas para el diseño de vallados de pasos de fauna y 
vallados perimetrales*" publicat pel Ministerio de Medio Ambiente.  
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Es desglossen a continuació les característiques dels passos de fauna: 

 
E i x  C o n n e c t o r L o n g i t u d Long.  de  re ferènc ia S e c c i ó S e c c i ó  d e  r e f e r è n c i a 

Torrent de Can Picó 33,14m màxim 70 m  3x2m mínim 2x2m  

Torrent d'Oliveretes 30,87m màxim 70 m  3x2m mínim 2x2m  

 

Adaptació dels accessos als passos de fauna 

 
- Modificació de la topografia del terreny natural aigües amunt: s'ha projectat una excavació 

en forma de canal amb talussos abatuts amb pendent 3H:2V que de forma gradual 
enllacen les cotes de terreny entre les boques dels passos de fauna i la llera del torrent. 

 
- Plantacions reforçades de llenyoses en talussos: s'ha definit la plantació d'espècies 

arbòries i arbustives que donin continuïtat entre els torrents i les boques dels passos de 
fauna a ambdós costats dels passos de fauna per tal de millorar la funcionalitat connectiva 
dels cursos fluvials i potenciar l'ús dels passos de fauna. 

 
- Rampes d'accés per ramats: s'han definit rampes d'accés adaptades a l'ús ramader per tal 

de garantir la correcte circulació dels ramats entre els passos de fauna i els sectors de 
pastura presents a ambdós costats del nou eix viari. 

 
- Emmacats de les rampes d'accés: Per tal de facilitar la naturalització dels accessos als 

passos de fauna, s'han definit emmacats de pedra sobre formigó. 

 
 

3.6. Justificació a la no aplicació de tancaments perimetrals 
 

Els tancaments perimetrals són habitualment utilitzats per evitar la mortalitat per atropellament 
de la fauna i al mateix temps augmentar la seguretat vial. Aquest tipus de mesura però, 
genera de manera inevitable un fort increment de l'efecte barrera de la infraestructura on 
s'aplica, per la qual cosa l'aplicació d'aquest tipus de mesura ha d'estar plenament justificada 
en cada cas. 

Es prescriu aquest tipus de mesura en infraestructures amb una elevada intensitat de trànsit 
on s'han d'afegir a més, altres consideracions com la velocitat mitjana dels vehicles, les 
estimacions poblacionals de la fauna local, les característiques de l'orografia del terreny o 
l'històric de conflictes amb la fauna a la infraestructura. Així mateix, existeix una correlació 
entre la velocitat mitjana de la infraestructura i la freqüència de conflictes amb la fauna. 

En general es parteix com a valor de referència una intensitat Mitjana Diària (IMD) de 25.000 
vehicles/dia. Tan sols, és recomanable aquest tipus d'intervenció per IMD's inferiors a 25.000 
vehicles/dia en casos especialment conflictius, com els punts diagnosticats com a Trams de 
concentració d'accidents amb ungulats (TCAU's) identificats en determinats punts de la xarxa 
viària de Catalunya. 

Per al cas que ens ocupa s'ha constatat que el projecte no reuneix les condicions per tal que 
aquest tipus de mesura resulti efectiva pels propòsits que se li atribueixen, si tenim en 
consideració les variables disponibles del vial: les IMD's estimades es mouen entorn  als 500 i 
1500 v/d, molt per sota dels valors de referència. La velocitat de circulació 50km/h projectada 
garanteix suficient temps de reacció per un conductor en episodis d'invasió de la calçada per 
part d'animals (es considera segura una circulació a partir dels 60km/h). Per últim, atenyent al 
traçat del vial, l'absència de corbes sense visibilitat, canvis de rasant i la presència de 
rotondes cada escassos centenars de metres són factors  que redueixen el risc de col·lisió a 
valors molt baixos.  

 

4. PROTECCIÓ DE LES AIGÜES 

 
4.1. Tancament provisional pou  

 
El projecte d'urbanització no contempla l'aprofitament del pou existent en l'interior del sector.. 
Es preveu un tancament provisional del pou que caldrà fer tenint en compte els criteris tècnics 
de l'ACA (Guia que conté els criteris tècnics per a la reposició del domini públic hidràulic en 
els supòsits d'extinció, abandonament i clausura temporal d'aprofitaments d'aigües 
subterrànies). 
 
 
 
 
5. ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA ESPAIS VERDS 

 
5.1. Parc Torre Roja 

 
El parc de Torre Roja uneix els casc urbà existent amb el nou desenvolupament, objecte 
d’aquest projecte d’urbanització. Ocupa en total un àmbit de 4.2 ha, resseguint el Torrent de 
Can Picó i els seus entorns.  
 
El parc inclou al àmbit diversos equipaments, en diferent grau de desenvolupament: un CAP 
de propera obertura, una escola en mòduls prefabricats que serà traslladada a un solar 
d’equipaments adjacent al propi parc, així com una zona de patinatge acrobàtic en fase de 
remodelació. Així mateix, al costat Sud del parc existeix un equipament esportiu municipal 
consolidat i en ple funcionament. 
 
El parc es divideix en dos àmbits clarament diferenciats, partits per l’eix Central de la 
urbanització del Pla de Llevant: el Torre Roja Nord i Torre Roja Sud. 
 
 

5.1.1. Preexistències i estat actual 
 
L’estat actual de l’àmbit és molt variat: A la part més propera a l’entorn forestal, cap al nord, hi 
trobem camps de fruiters de secà, majoritàriament de garrofers i algunes oliveres, en diferent 
grau de conservació i explotació. Alguns d’ells han estat abandonats i presenten un grau 



 
 

Projecte d’Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant. 
T.M. Viladecans. 

 Annex 21. Mesures d’Adequació Ambiental i Paisatgística 
 
 

 

variat de successió ecològica, amb incursions de brolla de ginesta i algunes aparicions de pi 
blanc. En general, es conserva la trama geomètrica de les plantacions, ordenades segons la 
topografia seguint les corbes de nivell. 
 
A mesura que ens acostem a la trama urbana, trobem espais oberts pràcticament despoblats 
de vegetació: alguns arbres espontanis o reminiscents d’un passat agrícola i una coberta 
herbàcia irregular, amb abundants restes de petits abocaments incontrolats (majoritàriament 
runa i terres provinents de rebaixos). També hi ha nombroses zones infestades de canya 
americana (Arundo donax), sovint concentrada dins dels torrents. 
 
En les proximitats del CAP hi ha les instal·lacions temporals d’un CEIP, que ha de ser reubicat 
precisament en una parcel·la d’equipaments veïna al parc. En aquest entorn hi ha un espai 
amb potencial paisatgístic: un salt del terreny d’uns sis metres d’altura que possiblement és 
fruit d’un antic rebaix vinculat a l’extracció d’argiles.  
 
El parc Nord limita a l’Oest amb les instal·lacions de beisbol i la trama urbana més al sud. A 
l’Est limita amb els esmentats camps de cultiu i el Torrent de Can Picó.  
 
El parc Sud s’estableix sobre uns terrenys molt més alterats: antigues instal·lacions 
industrials, plataformes de maniobres de maquinària, abocaments, vestigis d’edificacions 
diverses... i el propi Torrent i els seus marges d’influència. 
 
No hi ha vegetació gaire notable entre les preexistències, apart dels camps de garrofers ja 
esmentats i algunes alzines i roures remarcables inclosos dins dels propis torrents. 
 

5.1.2. Criteris generals d’ordenació 
 
El parc, en el seu conjunt, té com a un dels seus objectius la comunicació i enllaç en l’eix 
muntanya-litoral, seguint una línia paral·lela als torrents que conformen la trama hidrogràfica i 
els carrers que conformen la urbanística. El parc ha de permetre, doncs, el pas fluid entre la 
trama urbana i la rústica, com els dits d’una mà que s’entrellacen. 
 
D’aquesta manera, el parc Sud neix adjacent a la plaça central de l’àmbit, en un recorregut 
que segueix el torrent fins a les proximitats del Vial Central. La ordenació d’aquest  àmbit Sud 
és orgànica i informal, amb camins de sauló estabilitzat i cunetes de terra que aboquen les 
aigües directament al torrent, amb intencions paisatgístiques poc urbanitzadores. Es tracta en 
aquest àmbit de crear un espai naturalístic, endreçat i coherent, però que no sembli 
excessivament construït ni “dissenyat”. 
 
A l’àmbit del Parc de Torre Roja Sud el protagonisme el pren la vegetació: grans arbres 
d’ombra (Platanus x hispànica), que aquí tindran les condicions per a desenvolupar-se en tot 
el seu potencial) que segueixen una alineació irregular i naturalística, grans prats, i taques 
arbustives i herbàcies puntuals que accentuen els girs, les trobades i els accessos amb 
vegetació específica per a cada zona, a l’estil de clàssic parc anglès victorià. 
 
Els plàtans són el fil conductor del parc de punta a punta, enllaçant camins i àmbits molt 
variats entre si, donant un sentit de continuïtat i coherència als diferents espais. Aquesta 
espècie no s’utilitza enlloc més del sector: ni a la plaça, ni als espais interiors urbans o l’arbrat 
viari. D’aquesta forma posem en valor aquesta gran espècie, ubicant-la exclusivament allà on 
es podrà desenvolupar plenament i a on les condicions de profunditat del sòl i acumulació 

d’humitat li seran favorables. 
 
El prat central està ubicat entre el torrent i les futures edificacions. L’espai és prou ample com 
per allotjar jocs informals de pilota i passejades. De camí cap al nord, el camí baixa de cota 
fins al torrent, on el creua perpendicularment en un gual i ascendeix cap a una devesa de 
plàtans de nova creació que enllaça amb la massa arbrada mixta preexistent. En aquest punt 
acaba el Parc Sud i s’arriba al pont que creua el Vial Central i s’entra a la part baixa del Parc 
Nord, l’entorn del CAP. 
 
El primer que hi trobem és una zona de jocs canins que substitueix l’existent, afectada pels 
moviments de terres dels vials nous. És una zona circular ombrejada de grans dimensions 
que conté instal·lacions per als gossos, bancs per als seus propietaris i papereres. 
 
El camí voreja la zona de patinatge esportiu, que no forma part de l’àmbit d’aquest projecte i 
desfila pel frontal del CAP fins a la rotonda de l’Avinguda de Torre Roja. Davant del CAP s’ha 
creat un espai pavimentat ample, amb alineacions d’arbrat i dues zones de paviments filtrants 
de junta oberta, amb gespa i arbusts. 
 
Aquest espai inclou un aparcament específic per a ambulàncies a l’entrada lateral del CAP, 
així com un aparcament per a bicicletes davant de la porta principal. 
 
En aquest punt és on comença l’entorn més naturalístic del parc, que s’articula al voltant d’un 
camí de tipologia forestal (paviment de tot-ú amb cunetes de terra) que reprodueix els camps 
agrícoles preexistents. El camí ascendeix per una pendent regular, inferior al 7%, amb quatre 
petites plataformes planes intermèdies de repòs fins arribar al Vial de Cornisa, on el camí 
enllaça amb els camins forestals preexistents, així com un recorregut de tornada que travessa 
camps propers, el Torrent de Can Picó i torna fins al Parc Sud creuant el Vial Central dins la 
trama de nova urbanització. 
 

5.1.3. Moviment de terres 
 
En general el parc s’adapta a la topografia existent, però algunes superfícies del parc estan 
afectades per moviments de terres. A les zones no pavimentades ni afectades per 
abocaments o activitats antròpiques prèvies, es  realitzarà una  neteja i esbrossada de la 
superfície del terreny, carregant i transportant la terra vegetal per al seu acopi i aprofitament 
posterior.  
 
 
Alguns dels talussos del viari dins de l’àmbit del parc tenen un tractament propi, diferent del 
previst en les tasques de restauració paisatgística i ambiental: concretament, el Vial Central al 
seu pas entre el nou Pipican i la devesa presenta uns talussos especials, que es preveu de 
recobrir amb plantacions a alta densitat (promig de 4 uts/m2), així com la instal·lació d’una 
xarxa de reg. Aquests talussos, doncs, es tractaran amb un estil més proper a la jardineria 
urbana que a la integració paisatgística i ambiental. 
 

5.1.4. Xarxa de drenatge 
 
Per dotar d’una major naturalitat al parc, s’ha optat per recollir les aigües pluvials en cunetes 
obertes de terra sempre que això resulta viable. De fet, l’únic àmbit a on es recullen les aigües 
pluvials mitjançant embornals connectats a pous és la zona pavimentada davant del CAP. En 
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tota la resta es recullen superficialment i es canalitzen al torrent o bé a un pou drenant 
connectat a la xarxa de pluvials mitjançant un pou sobreeixidor. 
 
Les zones plantades o alineacions d’arbrat que s’ubiquen en zones excavades respecte a la 
cota del terreny actual inclouran una línia de drenatge enterrat constituït per una rasa amb tub 
dren al fons, recobert de graves sense envoltar amb geotèxtil i acabada de reblir amb les 
mateixes terres d’excavació de la rasa. 
 

5.1.5. Pavimentació  
 
A la zona del parc més propera a la part urbana, a Torre Roja Sud, trobem una continuïtat 
amb els paviments de la nova urbanització. L'accés al parc en aquest punt està constituït d'un 
paviment format per peces de formigó prefabricat, de mides 60x40 cm i 7 cm de gruix, del 
tipus llosa 'Vulcano' o equivalent. Aquestes peces es col·loquen amb morter de ciment M-10 
sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. En aquesta zona trobem plantacions 
d'arbrat que es resolen mitjançant escocells realitzats a base de xapa d'acer galvanitzat de 
10mm de gruix.  
 
Un cop s'accedeix al parc, a la zona del 'Parc anglès', el paviment del camí és de sauló 
estabilitzat. Aquest està format per una capa de 15cm de sauló sòlid estabilitzat col·locat 
sobre una base de 50cm de sòl adequat. A la zona on el camí creua el torrent, el paviment de 
sauló es substitueix per un paviment de Tot-ú artificial, col·locat sobre sòl estabilitzat.  
 
A la zona davant del CAP, a la part del parc de Torre Roja Nord, el paviment torna a tenir un 
caràcter més urbà. En aquest cas es realitza mitjançant la pavimentació a base de llosa de 
formigó prefabricat 'Vulcano' de 60x40cm esmentada anteriorment. Aquesta pavimentació 
queda interrompuda en les zones del 'Pipican', on la pavimentació està formada per una capa 
de sauló drenant, sobre una base de graves sobre el terreny natural, amb la inclusió d'un tub 
'Dren' de drenatge a la part inferior. La pavimentació de llosa de formigó varia també en la 
zona més propera a la rotonda. Aquí hi trobem un paviment drenant format per llosa de 
formigó prefabricada 'Vulcano' o equivalent, de 60x40cm, amb separació de junts de 5cm, 
reblerts de terra vegetal franco-arenosa preparada per a la plantació. Aquesta pavimentació 
es col·loca sobre una base de sorra rentada de 20cm. 
 
Seguint el camí en direcció nord, trobem un paviment format per una capa de Tot-ú artificial 
de 25cm col·locada sobre sòl estabilitzat de 50cm, el qual segueix fins al final del parc al nord, 
en contacte amb la zona rural. 
 
 

5.1.6. Mobiliari urbà  
A l'entorn del parc de Torre Roja Sud, a l'accés del parc amb contacte amb la zona urbana, 
així com en el camí de sauló que transcorre el 'Parc anglès', hi trobem mobiliari de bancs i 
papereres situats principalment en els punts de creuament entre camins. Les papereres 
utilitzades són del model 'Barcelona', de 70L de capacitat. Els bancs que hi trobem en aquest 
àmbit del parc són del tipus 'Harpo', de 175 cm de llarg formats de fusta tropical tractada per a 
la intempèrie. 
 
Al llarg de tot el parc hi trobem també la ubicació de tres fonts per a exterior, de fosa amb 
protecció antioxidant, model Husky. 
 

A la zona interior del Pipican s'hi sitúen una sèrie de bancs ‘Harpo’ així com de papereres 
tipus Barcelona, els quals trobem també a l'exterior d'aquest Pipican. Aquesta zona de gossos 
està delimitada per una tanca de fusta formada de pals rodons verticals de fusta de pi-nord 
tractades amb tractament especial 'Auto-clau' per a la intempèrie, amb una malla cinegètica 
collada als pals i ancorada a terra. Els pals verticals d'aquesta tanca estan fixats al terra amb 
sabates de formigó HM-15. A l'interior de la zona de jocs per a gossos i Pipican hi trobem 
també una sèrie d'elements prefabricats destinats al joc caní. 
 
Davant del CAP s'hi situa un aparcament de bicicletes, format per una sèrie d'elements 
individuals de tubs d'acer galvanitzat de 48 x 1.5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 
75cm d'alçada sobre el paviment. 
 
A la zona del parc de Torre Roja Nord, el mobiliari pren un caràcter diferent, format de bancs 
de llosa de formigó armat, model bàsic 50 de la casa Breinco o equivalent, de color gris 
granític i dimensions 140x46x50cm. En aquest àmbit del parc hi trobem també una zona de 
jocs a l'exterior on hi trobem una zona de taules per a picnic, de fusta de pi tractada per a 
exterior. Així mateix hi trobem una sèrie d'elements prefabricats destinats al joc, com és un 
Tobogan. 
 
 

5.2. Parc Pre- forestal 

 
Se situa entre la Via de Cornisa i les zones residencials ubicades al nord del carrer central. 
Conforma una zona de transició entre  la trama urbana i la zona forestal.  
 
Les parcel·les que inclouen el tractament de Parc Pre forestal són les següents: 
 

Parc Pre-Forestal   

P
a

rc
e

l·l
es

 

Codi Superfície 
9sh-02 

23.011,00 m² 
6b-12 
9sh-04 

20.859,00 m² 
6b-13 

 
Paisatgísticament, tot i que també amb altres finalitats, s’ha previst el manteniment del mosaic 
agro-forestal prèviament existent. Amb aquest objectiu es mantenen o reforcen els camps de 
fruiters, majoritàriament garrofers, actualment en ús o recentment abandonats i es 
reconverteixen al seu estat originari antics camps que per diferents motius han seguit una 
evolució molt diferent, bé sigui per successió natural de la vegetació a causa de 
l’abandonament (brolles arbustives amb pineda incipient) bé, per la seva transformació parcial 
o total per motius antròpics (implantació de serveis i edificacions que ara es desmantellen). 
Els camps es preveuen nets de massa arbustiva i amb coberta herbàcia rústica. 
 
Tot i que alguns camps combinaven la plantació de garrofers amb la de cirerers, aquests 
darrers es troben en mal estat de conservació o bé secs. En aquest sentit el projecte ha volgut 
restituir només els camps de garrofers per facilitar la gestió dels camps i disminuir, alhora, el 
seu tractament o manteniment posterior. 
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Tal i com s’exposa en capítol 3r, el manteniment del mosaic agro-forestal és, alhora, una 
important mesura per tal de mantenir i potenciar diferents hàbitats faunístics. Amb la mateixa 
finalitat, el paisatge s’enriqueix amb el manteniment i reforç de les masses forestals de l’àmbit, 
associades o no als torrents de Can Picó i Oliveretes, així com amb el manteniments dels 
marges amb vegetació actualment existents i el reforç o creació de noves franges de 
vegetació predominantment arbustives.  
 
També, en determinats espais estrets que per la seva disposició entre masses forestals i 
futures zones d’equipaments, no poden ser aptes per al conreu, s’ha previst el mateix 
tractament herbaci amb prat rústic combinat amb plantacions de la resta de fruiters de secà 
que es pot localitzar en l’àmbit i llocs propers, com son les oliveres, els ametllers i les figures. 
Aquest arbrat, típic de la zona, enriquirà el paisatge tant per la seva disposició espacial 
diferent, sense seguir una plantació geomètrica establerta (trama agrícola), com per 
l’aportació de formes i colors diferents.  
 
Per últim, amb finalitat també paisatgística, el projecte preveu el manteniment de l’arbrat de 
gran port  que no hagi de ser forçosament eliminat a causa de la construcció de vials i carrers. 
Aquests exemplars (pins, alzines, algun roure i garrofers),  actualment conformen un conjunt 
disseminat, dins l’àmbit, de fites visuals d’interès.  
 
 

5.3. Parc Forestal 

Correspon al terreny, dins del sector, situat entre la Via de Cornisa i el Parc de Sant Ramon. 
Les parcel·les que conformen aquest espai són les següents: 
 

  Parc Forestal   

P
a

rc
e

l·l
es

 

Codi  Superficie 

6b-14 
8.176,00 m² 9sv-02 

9sh-03 

6b-15 
29.629,00 m² 

9sv-03 

6b-16 
18.909,00 m² 9sv-04 

9sh-05 
Superfície total 56.714, 00 m². 

 
Paisatgísticament, es preveu el mateix tractament que en el Parc preforestal, és a dir, el 
manteniment de la trama agro-forestal actualment existent.  
 
El Parc Forestal contempla, però, una franja de protecció de 25 metres en la part nord del Vial 
Cornisa, que es tractarà d'acord amb el previst en la legislació de prevenció d'incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (Llei 5/2003 i 
Decret 123/2005 de desplegament de l'anterior). En aquesta franja es mantindrà la densitat 
d’espècies vegetals i les actuacions de tractament de la vegetació es duran a terme segons 
els criteris que marquen l’annex 2  i de l’annex 3 del decret esmentat. 

5.4. Espais d’intervenció mínima 

Correspon a les parcel·les on el planejament preveu la qualificació de sòl per equipaments 
amb clau (7b). L’articulat normatiu del planejament preveu, que mentre no s’executi 
l’equipament, el projecte d’urbanització realitzarà una intervenció mínima  per tal que puguin 
esdevenir una ampliació de les zones verdes del sector. Es preveu el mateix tipus 
d’intervenció mínima en algunes parcel·les destinades a serveis tècnics i en els terrenys 
reservats per a realitzar un futura connexió de la Via de Cornisa al municipi de Sant Boi de 
Llobregat. A continuació s’adjunta la taula desglossada amb les parcel·les i les superfícies on 
es preveu aquest tipus d’intervenció: 
 

Zona intervenció mínima 

P
a

rc
e

l·l
es

 

Codi Superficie 

7b-01 3.193,00 m² 

7b-04 1.777,00 m² 

7b-05 10.277,00 m² 

7b-08 7.406,00 m² 

7b-09 5.025,00 m² 

7b-10 5.597,00 m² 

7b-11 9.828,00 m² 

9sv-05 
9.155,00 m² 9sv-06 

5c* 

4-01 2.039,00 m² 
Superfície total 54.297,00 m2 

 
Amb la finalitat de mantenir el paisatge actual en aquestes parcel·les només s’han prevists els 
següents treballs: 
 

- Neteja i retirada de possibles acumulacions de runa i petites edificacions.  
- Puntualment, en una zona situada al nord de l’antiga pirotècnia, extracció de canyar i 

terres sobrants per revertir la microtopografia original,  així com estesa posterior de 
terra vegetal millorada.  

 
 
 
6. BASSA DE LAMINACIÓ DE LA RIERA DE SANT LLORENÇ 

 
El projecte constructiu preveu les següents actuacions en l’àmbit de la bassa: 
 
 

6.1. Plantació arbrat viari: revegetació costat Riera Sant Llorenç. 

Amb l’objectiu de millorar les condicions d’ombra del camí que circula d’est a oest del 
subàmbit de la bassa de laminació es preveu la plantació d’arbrat de port gran i de creixement 
ampli a cap de talús del talús existent proper al aquest carrer. Les espècies, mides i 
amidaments previstos son els següents: 
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Es contempla la plantació a cap de talús de les següents espècies: 
 

REVEGETACIO COSTAT CARRER RIERA DE SANT LLORENÇ 

Plantacions aïllades Mida/format Amidament 

Casuarina equisetifolia 16-18 13 

Celtis australis 16-18 8 

Ceratonia siliqua 14-16 13 

Rhamnus alaternus C10L 11 
 
 

6.2. Integració caseta Bombes 

 
Es preveu la plantació d’arbrat en l’espai previ a la caseta de bombes amb l’objectiu de crear 
una pantalla o filtre que minimitzi l’impacte visual que genera l’edificació existent. Les 
espècies previstes són les següents: 
 
 

REVEGETACIO COSTAT AVINGUDA MIGUEL DE CERVANTES 

Plantacions aïllades Mida/format Amidament Superfície Densitat 

m2 ut/m2 

Ceratonia siliqua 14-16 4 

Grevillea robusta 16-18 11 

Pinus pinea 300-350 3 

Plantacions en massa 

Arbutus unedo C3L 90 90 1 

Nerium oleander C3L 90 90 1 

Pistacia lentiscus C3L 90 90 1 

Prunus spinosa C3L 360 360 1 

Viburnum tinus C3L 90 90 1 
 
 

6.3. Tractament talussos en zona no inundable 

 
En la zona de transició entre la zona no inundable i el bosc i espai destinat a les plantacions 
d’integració de la caseta de bombes situat a l’est de l’àmbit, es preveu una revegetació dels 
talussos, actualment amb nul o escàs recobriment de vegetació, amb la finalitat de de 
potenciar el matollar present en l’àmbit forestal fronterer al nord de la bassa. Per assolir 
aquest objectiu s’han inclòs els següents treballs: 
 
- Tractaments previs del terreny per millorar les condicions dels talussos amb símptomes 

d’erosió o escàs recobriment: escarificat mecànic i/o manual de superfícies on la terra 
estigui massa compactada i estesa puntual de terra vegetal en petits xaragalls o escorrancs. 

 

- Extracció de Cortaderia seoana: extracció de peus localitzats en les zones aproximades que 
s’indiquen en el plànol P10-2. 

 
- Hidrosembra parcial d’espècies autòctones adaptades a la zona en zones puntuals dels 

talussos indicats. 
 
- Plantació d’espècies configuren 2 comunitats diferents: 

 
 
Comunitat A: Pineda pionera amb arbustives 
Comunitat B: Sabana graminoide amb arbustives.  
 

A continuació s’adjunta la taula d’espècies proposades: 
 

 
COMUNITAT A: pineda pionera amb arbustives

Espècie Nom cat. Presentació % Densitat Marc tipus

Estrat arbori 115 10x10

Pinus halepensis pi planc AF ≥ 250 100 115 10x10

Estrat arbustiu /semiarbustiu 1283 3x3

Rhamnus alaternus aladern AF ≥200 30 385 1,5 (2)x 1,5 (2)

Pistacea lentiscus l lentiscle AF ≥ 200 30 385 1,5 (2)x 1,5 (2)

Rosmarinus officinalis romaní AF ≥ 250 40 513 1 (1,5)x1(1,5)

COMUNITATt B:  tipus sabana graminoide amb arburtives

Estrat herbaci 5132 1,5x1,5

Brachypodium retusum l l istó AF ≥ 250 40 2053 1 p/2 m2

Hyparrhenia hyrta abellatge AF-250 60 3079 1 p/2 m2

Estrat arbustiu/semiarbustiu 721 4x4

Rosmarinus officinalis romaní AF -250 60 433 4c4

Cistus albidus estepa blanca AF-300 40 288 4x4  
 
 

6.4. Altres actuacions 
 

Es preveu l’envelliment de formigons que impacten molt visualment mitjançant tractament 
oxidatiu a base d’òxids de ferro i altres additius. En concret s’ha previst aquesta mesura per a 
la solera del canal de sortida a la bassa i per a les aletes dels dos ponts. 
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7. SENYALÈTICA AMBIENTAL 

 
7.1. Plafons informatius 

El projecte  reserva una partida pressupostària per la instal·lació de 3 plafons informatius en 
l’àmbit dels espais lliures amb informació ambiental d'interès de la zona. Per al disseny i 
instal·lació dels plafons caldrà seguir les recomanacions del Manual d'estil de senyalització 
d'itineraris i recursos turístics de la OficinaTècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.  

 
8. ARQUEOLOGIA 

Seguint les determinacions del Dept. de Cultura (informe emès en data 16-06-2015 referent a 
la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant), el projecte d'urbanització inclourà una partida 
pressupostària per a dur a terme el seguiment i control arqueològic i paleontològic del 
moviment de les terres en fase d'obra per part de tècnic especialitzat. La partida no inclourà, 
però,  l'excavació en extensió de les restes localitzades, doncs en cas de produir-se aquest 
fet, caldrà fer una actuació més concreta segons el que disposi novament el Departament. 
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APÈNDIX: PRESSUPOST DE LES MESURES PROJECTADES PER A 
L’AFAVORIMENT DE LA FAUNA
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1. AMIDAMENTS  
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2. QUADRE DE PREUS 1 
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3. QUADRE DE PREUS 2 
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4. PRESSUPOST 
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5. RESUM DE PRESSUPOST 
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6. ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE

Durant els últims anys, el volum de residus generats al sector de la construcció s’ha 

incrementat de manera força important, i això implica que la seva gestió ha de ser estudiada 

des de la fase de projecte per minimitzar el seu impacte ambiental. 

En aquest context, hi ha un consens general entre tots els sectors implicats per afavorir la 

prevenció, re-utilització, reciclatge, valoració i tractament adient dels destinats a eliminació. 

L’objecte d’aquest annex és efectuar l’estudi de gestió de residus d’acord amb les exigències 

de la normativa més recent, (autonòmica, catalana i estatal), concretament el Reial Decret 

105/2008. Aquest marc legal estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i 

reciclat o altres formes de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que 

posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

2. MESURES PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

S’adjunta a continuació la fitxa d’accions de minimització i prevenció de la fase de projecte, 

segons el model estipulat pels col·legis professionals i els organismes de l’administració. 

Els apartats de la fitxa adjunta marcats en negatiu no són d’aplicació a la tipologia d’obra. 

A banda de les mesures fixades en fase de projecte constructiu, al pla de gestió de residus, 

s’identificaran totes aquelles accions de minimització a tenir en compte per tal de prevenir la 

generació de residus o reduir-ne la seva producció, en aspectes relacionats amb la 

reutilització de materials, compra de materials, elecció de proveïdors, planificació i 

organització de l’obra, etc. 

El pla de gestió de residus contindrà una fitxa anàloga a la que s’adjunta al present estudi de 

gestió de residus que incorpori les mesures pròpies de la fase d’execució. 

FITXA D’ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 

PROJECTE 
SI NO 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus? 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 

construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. La reutilització dels materials de la pròpia obra, fa que perdin la 

consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 

característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 

cartró guix per evitar la reutilització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 

etc.) per minimitzar els retalls? 
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FITXA D’ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 

PROJECTE 
SI NO 

8 

S’ha dissenyat l’edifici/infraestructura tenint en compte criteris de 

desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir 

de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial 

de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 

que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

Per exemple, el formigó te un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 

plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un 

material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que 

aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

• Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit

• Solucions de parquet flotant front l’encolat

• Solucions de façanes industrialitzades

• Solucions d’estructures industrialitzades

• Solucions de paviments continus

9 

Des del punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 

forma global, s’han utilitzat material que incorporin material reciclat (residus) 

en la seva producció? 

10 Altres bones pràctiques 

Els paviments de formigó prefabricat escollits contenen un mínim del 15% d’àrids reciclats. 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS

3.1. RESIDUS PROVINENTS DE DEMOLICIONS I MOVIMENT DE 
TERRES 

Els residus provinents de les demolicions i moviments de terres de l’obra es troben resumits a 

la taula següent. 

Codi Residu Volum (m³) 

170101 Formigó 154,3 

170103 Teules i materials ceràmics 59,0 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el codi 
170106 

16.033,6 

170201 Fusta 117,6 

170302 
Mescles bituminoses diferents de les especificades 

en el codi 170301 

170407 Metalls mesclats 1101,3 

170504 
Terra i pedres diferents de les especificades en el 

codi 170503 
511.007,8 

170605 Materials de construcció que contenen amiants 894,9 

200201 Residus biodegradables 

Total 529.368,5 

Nota: Dades extretes dels amidaments del pressupost de projecte. 

El cost de la retirada i gestió d’aquests residus està contemplat dins del pressupost general 

del projecte inclòs al Document número 4. 

Es preveu que la retirada del Fibrociment situat en la Bòbila de Sales estigui retirat abans 

d’iniciar les obres tal i com s’exposa en l’annex 28 Obres avançades del present projecte.  
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3.2. ALTRES RESIDUS ESTIMATS 
 

A banda dels residus generats esmentats a l’apartat anterior, tota actuació genera altres 

residus derivats de la pròpia implantació a l’obra i del treball de la maquinària de construcció. 

 

Entre aquests residus es compten per exemple envasos, elements auxiliars com taulons per 

encofrats, residus de les fonts d’energia i sobrants de material. 

 

Per tal d’estimar aquests residus s’ha emprat la base de càlcul implementada per l’ITeC i 

aprovada pels diferents col·legis professionals, ‘Gestió de Residus v 1.4': 

 

Codi Residu Volum (m³) Massa (T) 

130205 
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió 

mecànica i lubricants 
1,67 1,54 

150101 Envasos de paper i cartró 157,13 11,00 

150104 Envasos metàl·lics 1,49 0,24 

150110 
Envasos que contenen substàncies perilloses o 

estan contaminats per aquestes 
59,79 5,14 

150111 

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a 

pressió buits, que contenen una matriu sòlida i 

porosa perillosa 

15,01 2,40 

150202 

Absorvents, materials de filtració (inclosos els 

filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), 

draps de neteja i roba protectora contaminats per 

substàncies perilloses 

3,18 0,21 

160103 Pneumàtics fora d’ús 1,73 0,35 

160604 Piles alcalines (excepte 160603) 0,99 2,29 

160605 Altres piles i acumuladors 4,31 9,92 

170101 Formigó 57,40 137,75 

170201 Fusta 863,55 215,89 

170203 Plàstic 87,55 6,13 

Codi Residu Volum (m³) Massa (T) 

170405 Ferro i acer 45,85 288,88 

170407 Metalls mesclats 88,08 554,92 

170503 
Terra i pedres que contenen substàncies 

perilloses 
84,03 91,84 

170904 

Residus mesclats de construcció i demolició 

diferents dels especificats en els codis 

170901,0170902 i 170903 

43,49 34,79 

200301 Mescles de residus municipals 1.390,75 228,54 

080111 

Residus de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

3,21 5,13 

 
Total 2.909,20 1.596,94 

 

3.3. VALORITZACIÓ, TRACTAMENT I REBUIG DE RESIDUS 
 

A continuació es presenta una taula que incorpora els residus estimats i els provinents de 

demolicions i moviments de terres, i la seva classificació: 

 

Codi Residu Clau VAL TDR 

130205 
Olis minerals no clorats de motor, de 

transmissió mecànica i lubricants 
Especial V22 - 

150101 Envasos de paper i cartró No especial 
V11, V51, 

V85, V61 
T12 

150104 Envasos metàl·lics No especial V41, V51 T12 

150110 
Envasos que contenen substàncies 

perilloses o estan contaminats per aquestes 
Especial V51 

T12, T36, 

T13 

150111 

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a 

pressió buits, que contenen una matriu 

sòlida i porosa perillosa 

Especial - T32 
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Codi Residu Clau VAL TDR 

150202 

Absorvents, materials de filtració (inclosos 

els filtres d'oli no especificats en cap altra 

categoria), draps de neteja i roba protectora 

contaminats per substàncies perilloses 

Especial V13, V41 

T24, T21, 

T22, T13, 

T31, T36 

160103 Pneumàtics fora d’ús No especial V52, V61 
T12, T21, 

T36 

160604 Piles alcalines (excepte 160603) No especial V44 - 

160605 Altres piles i acumuladors No especial V44 - 

170101 Formigó Inert V71 T11, T15 

170201 Fusta No especial V15, V61 - 

170203 Plàstic No especial V12 T12 

170405 Ferro i acer No especial V41 - 

170407 Metalls mesclats No especial V41 - 

170503 
Terra i pedres que contenen substàncies 

perilloses 
Especial - 

T25, T33, 

T24, T13 

170904 

Residus mesclats de construcció i demolició 

diferents dels especificats en els codis 

170901,0170902 i 170903 

No especial V71 
T15, T33, 

T36 

200201 Residus biodegradables No especial V83, V85 - 

200301 Mescles de residus municipals No especial - 
T21, T12, 

T62, T36 

080111 

Residus de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

Especial 
V21, V61, 

V91 
T24, T21 

Codi Residu Clau VAL TDR 

170101 Formigó Inert V71 T11, T15 

170103 Teules i materials ceràmics Inert V71, V84 T11, T15 

Codi Residu Clau VAL TDR 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

Inert V71 T12, T15 

170201 Fusta No especial V15, V61 - 

170302 
Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 170301 
No especial V71 T12 

170407 Metalls mesclats No especial V41 - 

170504 
Terra i pedres diferents de les especificades 

en el codi 170503 
Inert V71, V84 

T15, T11, 

T12 

200201 Residus biodegradables No especial V83, V85 - 

L’explicació orientativa dels codis de valorització, tractament i disposició de rebuig del projecte 

és la següent: 

VAL (Valorització). Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització aplicables en 

cada cas, ja sigui per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge. 

- V11: Reciclatge de paper i cartró

- V12: Reciclatge de plàstics

- V13: Reciclatge de tèxtils

- V15: Reciclatge i reutilització de fustes

- V21 Regeneració de dissolvents

- V22: Regeneració d'olis minerals

- V41: Recuperació de metalls

- V44: Recuperació de bateries, piles, acumuladors

- V51: Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos

- V52: Recuperació de pneumàtics

- V61: Utilització per combustible

- V71: Utilització en la construcció

- V83: Compostatge

- V84: Utilització per a rebliments de terres

- V85: Valorització amb procés anaeròbic + compostatge

- V91 Utilització com a càrrega en altres processos
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TDR (Tractament i disposició del rebuig). Cada abreviació indica els sistemes òptims de 

tractament i de disposició del rebuig per a cada residu, ordenats de més a menys segons 

l’aplicació òptima. 

- T11: Deposició de residus inerts 

- T12: Deposició de residus no especials 

- T13: Deposició de residus especials 

- T15: Deposició en dipòsit de terres i runes 

- T21: Incineració de residus no halogenats. 

- T22: Incineració de residus halogenats 

- T24: Tractament per evaporació 

- T31: Tractament fisicoquímic i biològic 

- T32: Tractament específic 

- T33: Estabilització 

- T62: Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

 

4. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

4.1. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions 

destinades a la gestió dels residus que cal preveure a l’obra. Una obra té dos tipus de gestió: 

la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una 

reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a 

la nostra obra d’acord a: 

 

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

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 

opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a 

la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició, estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn 

proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada 

obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens 

referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 

recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 

factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 

compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa 

neta) a mateixa obra on s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de 

reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria 

primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament 

previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 

valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 

• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 

de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir 

una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

• La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 

residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 
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•  Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 

que poden contenir. 

• Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

A continuació s’adjunta la Fitxa resum de la gestió de residus dintre de l’obre, segons el model 

implementat per l’Agència Catalana de Residus. 

 

4.2. FITXA RESUM GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 

1 

Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 

l’obra. 

Cal recordar que, segons RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 

separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 

cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 

següents quantitats indicades a continuació. 

Formigó: 80 T 

Maons, teules, ceràmics: 40 T 

Metall: 2 T 

Fusta: 1 T 

Vidre: 1 T 

Plàstic: 0,5 T 

Paper i Cartró: 0,5 T 

(Quantitats ja adequades al període posterior als dos anys de l’entrada en vigor del 

RD)  

Especial 

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 

destaquen les següents: 

• No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

• El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 

del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 

accidentals. 

• Senyalitzar correctament els diferents contenidors i protegir-los de la pluja, 

la radiació, etc. 

• Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 

líquids per tal d’evitar fuites. 

• Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 

Contenidor per Inerts barrejats 

Contenidor per Inerts ceràmics 

Contenidor o zona d’aplec per 

terres que van a abocador 

Contenidor per Inerts formigó 

Contenidor per altres Inerts 
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No Especials 

Contenidor per metalls 

Contenidor per plàstic 

Contenidor per residus 

biodebradables 

Contenidor per residus 

mesclats No Especials de la 

construcció (170904) 

Contenidor per fusta 

Contenidor per paper i cartró 

Contenidor per la resta de residus No 

Especials barrejats 

Inerts + No 

Especials 

Inerts + No especials 

Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas derivar-ho cap a un 

gestor que li faci un tractament previ. 

2 

Reciclatge 
de residus 
petris inerts 
en la pròpia 
obra 

Reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:  

153.468 m3 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 

vegada matxucat, serà aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 

petris). 

4.956 m3 

3 

Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER admesos en els dipòsits de terres i runes presents al projecte, 

s’adjunten a continuació els símbols normatius dels contenidors previstos a 

projecte. 

170101, 170103, 170107 

Inerts barrejats Formigó Materials ceràmics Terres 

 

Logotip escrit Logotip escrit 
Zona d’aplec de 

terres 

No Especials 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER admesos en els dipòsits de residus no especials presents al projecte: 

150101, 150104, 160103, 160604, 160605, 170201, 170203, 170302, 170405, 
170407, 170504, 170904, 200201, 200301 
Aquests símbol identifica als residus No Especials barrejats, en els casos en que 

cal una separació selectiva més exigent, cal disposar un cartell específic per a 

cada tipus de residu, s’adjunten tot seguit els símbols normatius dels contenidors 

previstos a projecte. 

Paper i cartró Plàstics Metalls Fusta 

    

Mescles bituminoses Piles 
Residus 

biodegradables 

No especials 

barrejats 

Logotip escrit Logotip escrit Logotip escrit 

 

Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). 

130205, 150110, 150111, 150202, 170503, 080111 
Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 

senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials. Cal tenir en compte 

els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 

contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. S’adjunten a 

continuació els dels previstos a projecte. 

Olis minerals 

Envasos 

substàncies 

perilloses 

Envasos 

especials 

Filtres, 

absorbents 

i draps 

Terres 

substàncies 

perilloses 

Pintures i 

vernissos 

 

Logotip 

escrit 

Logotip 

escrit 

Logotip 

escrit 

Logotip 

escrit 

Logotip 

escrit 
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4.3. FITXA RESUM DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
 

4 

Destí dels 
residus segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 

l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció. 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

m³ Tones Codi Nom  

 Reciclatge 

57,40 137,75 E-790.02 CENTRE DE TRIATGE 

BARCELONA, SA 

170101  V71 

Utilització en la 

construcció.  

 
Planta de 

transferència 

     

 
Planta de 

selecció 

     

 Dipòsit 

El que no 

es pugui 

reciclar 

El que no 

es pugui 

reciclar 

E-609.99 PLANTA DE 

RECICLATGE AL 

PORT DE 

BARCELONA 

170101  T15 

Deposició en dipòsit de 

terres i runes 

Residus No 
Especials 

Quantitat estimada Gestor Observacions 

m³ Tones Codi Nom  

 
Reciclatge de 

metall 

133,93 843,8 E-790.02 CENTRE DE TRIATGE 

BARCELONA, SA 

170405, 170407  V41 

Reciclatge i 

recuperació de metalls 

o compostos metàl·lics 

 
Reciclatge de 

fusta 

863,55 215,89 E-790.02 CENTRE DE TRIATGE 

BARCELONA, SA 

170201  V15 

Reciclatge i reutilització 

de fustes 

 
Reciclatge de 

plàstic 

87,55 6,13 E-790.02 CENTRE DE TRIATGE 

BARCELONA, SA 

170203  V12 

Reciclatge de plàstics 

 
Reciclatge 

paper cartró 

157,13 11,00 E-790.02 CENTRE DE TRIATGE 

BARCELONA, SA 

150101  V11 

Reciclatge de paper i 

cartró 

 
Planta de 

transferència 

1.439,54 275,54 E-790.02 CENTRE DE TRIATGE 

BARCELONA, SA 

160604, 160605, 

170904, 200301  T62 

Gestió per un Centre 

de Recollida i 

Transferència 

 
Planta de 

selecció 

     

Residus 
Especials 

Quantitat estimada Gestor Observacions 

m³ Tones Codi Nom  

 

Instal·lació de 

gestió de 

residus 

especials 

1,67 1,54 E-94.95 FERROMOLINS, SL 130205  V22 

Regeneració d’olis 

minerals 

 

Instal·lació de 

gestió de 

residus 

especials 

59,79 5,14   150110  V51 

Recuperació, 

reutilització i 

regeneració d'envasos 

 

Instal·lació de 

gestió de 

residus 

especials 

15,01 2,40   150111  T32 

Tractament específic 

 

Instal·lació de 

gestió de 

residus 

especials 

3,18 0,21 E-790.02 CENTRE DE TRIATGE 

BARCELONA, SA 

150202  V41 

Reciclatge i 

recuperació de metalls 

o compostos metàl·lics 

 

Instal·lació de 

gestió de 

residus 

especials 

84,03 91,84   170503  T33 

Estabilització 

 

Instal·lació de 

gestió de 

residus 

especials 

3,21 5,13   080111  V21 

Regeneració de 

dissolvents 
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5. INSTAL·LACIONS DEL RECICLATGE O DISPOSICIÓ DEL REBUIG 
 

La disposició dels rebuigs consisteix en la gestió dels residus que no es poden valoritzar i 

que, en general, es dipositen en abocadors. 

 

Els residus sempre són una nosa de naturalesa generalment atòxica, tot i que en alguns 

casos poden ser de naturalesa contaminant i per tant, potencialment perillosos. 

 

Els residus de l’obra en qüestió corresponen a la classificació No especials, i com a tals, no 

són perillosos. 

 

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del decret 201/1994 de 26 de juliol i del Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel 

que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, a fi i efecte de 

minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 

aspectes de l’obra i/o de l’enderroc. 

 

En aquest annex s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran. En tot cas, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista 

els costos que això comporti. 

 

 

A continuació, s’adjunta un llistat amb les instal·lacions de reciclatge o dipòsits per a la 

disposició de rebuigs més properes dels residus més voluminosos per tal que el contractista 

triï el lloc on portarà els seus residus de construcció: 
 

CENTRE DE TRIATGE BARCELONA, SA 
 

Codi de 
gestor 
E-790.02 

NIMA 
0800472706 

Adreça física 
POL. IND. ZONA FRANCA C/ D, 
SECTOR B, 60  
(08040) BARCELONA  

Adreça de correspondència 
POL. IND. ZONA FRANCA C/ D,  
SECTOR B, 60   
(08040) BARCELONA  

 

Telèfon 
902100635 

Fax a/e 
info@ctb.cat 

web 
 

 

 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

  X:427355 // Y:4576263   
 

 

 DADES DE L'ACTIVITAT 
 

Activitat 
TRIATGE I TRANSFERENCIA DE RUNES, TRIATGE DE RESIDUS GENERALS, PAPER, FUSTA, 
VIDRE, PLASTIC, FERRALLA, TRANSFRERÈNCIA DE CABLE . 

 

Operacions autoritzades 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V71 Utilització en la construcció 
 

 

mailto:info@ctb.cat
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PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE BARCELONA 
  INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-609.99 

Tipus de residu 
gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
AV. ESTANY DEL PORT, 62  
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 

  

    

Telèfon  
934147488  

Fax  
 

a/e  
 

Web 
 

  DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 Nom del titular   
GESTIO DE TERRES I RUNES, SA   

  

Adreça Telèfon 
C/ NAPOLS, 222,BX 934147488 
BARCELONA (08013)   

 

  LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

  X:427763 // Y:4572615   
 

  

PLANTA DE TRIATGE DE VILADECANS 
  INSTAL·LACIÓ 
 Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-1017.07 

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
C/ NOU, 1, LOCAL 5  
08840 VILADECANS 

  

    

Telèfon  
936588793  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
  

Web 

 

  DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 Nom del titular   
CONTENIDORS I RECICLATGES BERMUDEZ, SL   

  

Adreça Telèfon 
C/ NOU, 1, BIS, L 5 936588793 
VILADECANS (08840)   

 

  LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

  X:417939 // Y:4573914   
 

  

 

FERROMOLINS, SL 
 

Codi de gestor 
E-94.95 

NIMA 
0800255701 

Adreça física 
POL. IND. RIERA DEL MOLÍ 
CAMÍ DEL MOLÍ, S/N, NAU 5  
(08750) MOLINS DE REI  

Adreça de correspondència 
P.I.RIERA DEL MOLÍ, S/N   
(08750) MOLINS DE REI  

 

Telèfon 
936684311 

Fax 
936800630 

a/e 
medioambiente@ferromolins.com 

web 
www.ferromolins.com 

 

 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

  X:417375 // Y:4585960   
 

 

 DADES DE L'ACTIVITAT 
 

Activitat 
DESBALLESTAMENT DE TRANSFORMADORS SENSE PCB, RECUPERACIÓ DE FERRALLA, 
CABLE , SEPARACIÓ DEL GAS DE INTERRUPTORS DE SF6, DESMUNTAGE DE RAEE, 
FILTRACIÓ OLI MINERAL, I CRT DE TRANSFORMADORS AMB PCB'S, I ALTRES RESIDUS 
SEGONS RELACIÓA B1CS140107 

 

Operacions autoritzades 
T32 Tractament específic 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V22 Regeneració d'olis minerals 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V45 Recuperació de cables 
 

 

 

mailto:medioambiente@ferromolins.com
http://www.ferromolins.com/
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6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que estipula el Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 

201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, és 

obligació del contractista lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a 

la seva disposició del rebuig i abonar-li, si s’escau, els costos de gestió. 

El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de la direcció d’obra, haver signat 

amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels 

residus separats per tipus. En aquest hi ha de constar el codi del gestor i domicili de l’obra. 

El sol·licitant de la llicència ha de presentar a la direcció d’obra, en el termini d’un mes a 

comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de 

residus lliurats. 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 

residus o materials emprats a l’obra, que pugui generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i/o contaminants, es 

buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS

La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la definirà el 

contractista en el moment que redacti el Pla de Gestió de Residus. Haurà d’identificar la zona 

reservada per a la gestió dels residus adjuntant plànols senyalitzant les instal·lacions 

previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), manipulació, 

separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 

demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.). 

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 

d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a 

mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus especials i un per cada 

residu que superi els límits fixats pel RD 105/2008 i que es particularitzen al punt 6 del present 

estudi. 

En l’Apèndix 1 del present annex s’adjunta un plànol amb proposta de distribució del 

contenidors previstos en fase de projecte, com a orientació pel pla de gestió de residus. 

9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

En el document núm.3 del present projecte, Plec de Prescripcions Tècniques, s’han definit les 

Prescripcions Tècniques Particulars adequades a la gestió de residus de la construcció i 

enderroc, que regulen les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, 

altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

Les Prescripcions considerades en aquest estudi s’adjunten en l’Apèndix 3 del present annex. 

10. PRESSUPOST

Per tal de realitzar el pressupost de gestió de residus s’han tingut en compte els següents 

criteris de partida. 

• Tots els volums indicats als amidaments i al pressupost són volums amb el coeficient

de pas a abocador aplicat.

• El banc de preus emprat ha estat el de l’ITEC.

A l’apèndix 4 del present annex s’adjunta el pressupost concret de Gestió de Residus. 
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11. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Abans del començament de l’obra, el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 

Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 

prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de Gestió de 

Residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i 

la direcció facultativa. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió 

que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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APÈNDIX 01. PLÀNOLS 
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APÈNDIX 02. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





Falso
Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 16,94 €

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 52,44 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

16,52 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

11,26 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

50,42 €



Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B2RA61H0 t 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)

5,48 €

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

54,81 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-109,61 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,38 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

146,14 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,06 €

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 18,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,94 = 16,94

Subtotal: 16,94 16,94

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25

COST DIRECTE 17,19
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,05

P-2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 52,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 50,42 = 50,42

Subtotal: 50,42 50,42

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 50,42
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,52

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,94

P-3 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 17,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 52,44 = 0,52
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
1,000 /R x 16,52 = 16,52

Subtotal: 17,04 17,04

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 17,04
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,90

P-4 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 12,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 52,44 = 0,52



Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 11,26 = 11,26

Subtotal: 11,78 11,78

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 11,78
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,37

P-5 I2RA61H0 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)

Rend.: 1,000 8,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t 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)

1,450      x 5,48 = 7,95

Subtotal: 7,95 7,95

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 7,95
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34

P-6 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 54,81 = 9,32

Subtotal: 9,32 9,32

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 9,32
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78

P-7 I2RA65DP m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus no especials, procedents de construcció o
demolició, codificats segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 54,81 = 9,32

Subtotal: 9,32 9,32

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 9,32
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78

P-8 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -23,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -109,61 = -21,92

Subtotal: -21,92 -21,92

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE -21,92
DESPESES INDIRECTES 5,00 % -1,10

COST EXECUCIÓ MATERIAL -23,02

P-9 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00 = 0,00

Subtotal: 0,00 0,00

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 0,00
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00

P-10 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,66 €



Gestió de Residus
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 23,38 = 4,44

Subtotal: 4,44 4,44

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 4,44
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66

P-11 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00 = 0,00

Subtotal: 0,00 0,00

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 0,00
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00

P-12 I2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 153,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 146,14 = 146,14

Subtotal: 146,14 146,14

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 146,14
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,31

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,45

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-13 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus especials, procedents de
construcció o demolició, codificats segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,06 = 0,06

Subtotal: 0,06 0,06

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 0,06
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,06
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APÈNDIX 03. PLEC DE PRESCRIPCIONS 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a 
aquesta finalitat. 
 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
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. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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 
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. 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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I2R642M0,I2R642E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
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. 
 
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. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA61H0,I2RA6960,I2RA6680,I2RA6770,I2RA6890,I2RA6580,I2RA65DP,I2RA7M00,I2RA8
EDP. 
 
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 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 
DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 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. 
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Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inert C Volum
2 170101 - Formigó 57,400 57,400 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 57,400 SUMSUBTOTAL(
4 No especial C Volum
5 150101 - Paper i cartró 157,130 157,130 C#*D#*E#*F#
6 150104 - Envasos metàl·lics 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#
7 170405 - Ferro i acer 45,850 45,850 C#*D#*E#*F#
8 170407 - Metalls mesclats 88,080 88,080 C#*D#*E#*F#
9 170203 - Plàstic 87,550 87,550 C#*D#*E#*F#

10 170201 - Fusta 863,550 863,550 C#*D#*E#*F#
11 170904 - Residus mesclats construcció 43,490 43,490 C#*D#*E#*F#
12 200301 - Mescles residus municipals 1.390,750 1.390,750 C#*D#*E#*F#
13 160103 - Pneumàtics 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
14 160604 - Piles alcalines 0,990 0,990 C#*D#*E#*F#
15 160605 - Altres piles i acumuladors 4,310 4,310 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 2.684,920 SUMSUBTOTAL(
17 Especial C Volum
18 170503 - Terra amb substàncies perillo 84,030 84,030 C#*D#*E#*F#
19 130205 - Olis minerals 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#
20 150110 - Envasos amb substàncies pe 59,790 59,790 C#*D#*E#*F#
21 150111 - Envasos metàl·lics matriu per 15,010 15,010 C#*D#*E#*F#
22 150202 - Filtres absorvents i draps 3,180 3,180 C#*D#*E#*F#
23 80111 - Pintures i vernissos 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 166,890 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 2.909,210

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 02  TRANSPORT

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inert C Volum
2 170101 - Formigó 57,400 57,400 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 57,400 SUMSUBTOTAL(
4 No especial C Volum
5 150101 - Paper i cartró 157,130 157,130 C#*D#*E#*F#
6 150104 - Envasos metàl·lics 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#
7 170405 - Ferro i acer 45,850 45,850 C#*D#*E#*F#
8 170407 - Metalls mesclats 88,080 88,080 C#*D#*E#*F#
9 170203 - Plàstic 87,550 87,550 C#*D#*E#*F#

10 170201 - Fusta 863,550 863,550 C#*D#*E#*F#
11 170904 - Residus mesclats construcció 43,490 43,490 C#*D#*E#*F#
12 200301 - Mescles residus municipals 1.390,750 1.390,750 C#*D#*E#*F#
13 160103 - Pneumàtics 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 2.679,620 SUMSUBTOTAL(
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.737,020

2 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 160604 - Piles alcalines 0,990 0,990 C#*D#*E#*F#
3 160605 - Altres piles i acumuladors 4,310 4,310 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 5,300 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 5,300

3 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Especial C Volum C#*D#*E#*F#
2 170503 - Terra amb substàncies perillo 84,030 84,030 C#*D#*E#*F#
3 130205 - Olis minerals 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#
4 150110 - Envasos amb substàncies pe 59,790 59,790 C#*D#*E#*F#
5 150111 - Envasos metàl·lics matriu per 15,010 15,010 C#*D#*E#*F#
6 150202 - Filtres absorvents i draps 3,180 3,180 C#*D#*E#*F#
7 80111 - Pintures i vernissos 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 166,890 SUMSUBTOTAL(

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 166,890

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 03  DISPOSICIÓ

1 I2RA61H0 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inert C Volum
2 170101 - Formigó 57,400 57,400 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 57,400 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 57,400

2 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 150101 - Paper i cartró 157,130 157,130 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 157,130 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 157,130

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 150104 - Envasos metàl·lics 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#
3 170405 - Ferro i acer 45,850 45,850 C#*D#*E#*F#
4 170407 - Metalls mesclats 88,080 88,080 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 135,420 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 135,420

4 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 170203 - Plàstic 87,550 87,550 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 87,550 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 87,550

5 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Gestió de Residus
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Viladecans

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 No especial C Volum
2 170201 - Fusta 863,550 863,550 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 863,550 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 863,550

6 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 170904 - Residus mesclats construcció 43,490 43,490 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 43,490 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 43,490

7 I2RA65DP m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus no especials, procedents de construcció o demolició,
codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 200301 - Mescles residus municipals 1.390,750 1.390,750 C#*D#*E#*F#
3 160103 - Pneumàtics 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
4 160604 - Piles alcalines 0,990 0,990 C#*D#*E#*F#
5 160605 - Altres piles i acumuladors 4,310 4,310 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 1.397,780 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 1.397,780

8 I2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Especial C Volum
2 170503 - Terra amb substàncies perillo 84,030 84,030 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 84,030 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 84,030

9 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials, procedents de construcció o
demolició, codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Especial C Massa
2 130205 - Olis minerals 1.540,000 1.540,000 C#*D#*E#*F#
3 150110 - Envasos amb substàncies pe 5.140,000 5.140,000 C#*D#*E#*F#
4 150111 - Envasos metàl·lics matriu per 2.400,000 2.400,000 C#*D#*E#*F#
5 150202 - Filtres absorvents i draps 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
6 80111 - Pintures i vernissos 5.130,000 5.130,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 14.420,000 SUMSUBTOTAL(

TOTAL AMIDAMENT 14.420,000

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

AMIDAMENTS Pàg.: 6

EUR
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Viladecans

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

18,05 €

(DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

52,94 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

17,90 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-4 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

12,37 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-5 I2RA61H0 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)

8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 I2RA65DP m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus no especials, procedents de
construcció o demolició, codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-23,02 €

(MENYS VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-9 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-10 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-12 I2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

153,45 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials, procedents de
construcció o demolició, codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,06 €

(ZERO EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

Barcelona, maig de 2018

 Rafael Tejada RamírezNorbert Torres i Pugès      
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Arquitecte
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Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

18,05 €

Altres conceptes 18,05 €

P-2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

52,94 €

Altres conceptes 52,94 €

P-3 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

17,90 €

Altres conceptes 17,90 €

P-4 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

12,37 €

Altres conceptes 12,37 €

P-5 I2RA61H0 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)

8,34 €

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)

7,95 €

Altres conceptes 0,39 €

P-6 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,78 €

B2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,32 €

Altres conceptes 0,46 €

P-7 I2RA65DP m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus no especials, procedents de
construcció o demolició, codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,78 €

B2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,32 €

Altres conceptes 0,46 €

P-8 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-23,02 €

B2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

-21,92 €

Altres conceptes -1,10 €

P-9 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

Altres conceptes 0,00 €

P-10 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,66 €

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,44 €

Altres conceptes 0,22 €

P-11 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

Altres conceptes 0,00 €

P-12 I2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

153,45 €

B2RA7M00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada
especials, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

146,14 €

Altres conceptes 7,31 €

P-13 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials, procedents de
construcció o demolició, codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,06 €

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,06 €

Altres conceptes 0,00 €

Barcelona, maig de 2018

 Rafael Tejada RamírezNorbert Torres i Pugès      
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Arquitecte
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Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

18,05 2.909,210 52.511,24

TOTAL Capítol 01.01 52.511,24

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 02 TRANSPORT

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 4)

12,37 2.737,020 33.856,94

2 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 3)

17,90 5,300 94,87

3 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

52,94 166,890 8.835,16

TOTAL Capítol 01.02 42.786,97



Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 03 DISPOSICIÓ

1 I2RA61H0 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 - 5)

8,34 57,400 478,72

2 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

0,00 157,130 0,00

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

-23,02 135,420 -3.117,37

4 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 87,550 0,00

5 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

4,66 863,550 4.024,14

6 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

9,78 43,490 425,33

7 I2RA65DP m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus no especials,
procedents de construcció o demolició, codificats segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

9,78 1.397,780 13.670,29

8 I2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi 170503*
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

153,45 84,030 12.894,40

9 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
especials, procedents de construcció o demolició, codificats segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

0,06 14.420,000 865,20

TOTAL Capítol 01.03 29.240,71

Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

PRESSUPOST Pàg.: 4

EUROS
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Gestió de Residus
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant
Viladecans

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CLASSIFICACIÓ 52.511,24
Capítol 01.02  TRANSPORT 42.786,97
Capítol 01.03  DISPOSICIÓ 29.240,71
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 124.538,92
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

124.538,92
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 124.538,92

124.538,92

EURO
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte d’urbanització es centra en el TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ DEL 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR DE LLEVANT. VILADECANS BAIX LLOBREGAT. ( en 

endavant TRMPPU Sector Llevant) 

 

El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. Essent  

SPM Viladecans Mediterrània S.L, l’administració actuant per al desenvolupament, gestió  i 

execució del sector. 

 

S’estableix una única etapa de sis anys per a l’execució del Sector, que podrà estructurar-se 

en dues o més fases d’execució a través del corresponent projecte d’urbanització. Aquest 

podrà establir -sempre amb l’obligatorietat de garantir la premissa del funcionament de les 

infraestructures i estructures bàsiques (vialitat, desguàs, sanejament, electrificació, etc)- 

vàries fases d’execució de la urbanització que, en tot cas, hauran de garantir l’equilibri de les 

càrregues d’urbanització entre elles. 

 

2. ELEMENTS D’INTERÈS PATRIMONIAL 
 
En l’àmbit d’actuació del sector de llevant hi ha una sèrie de conjunts arquitectònics d’interès 

patrimonial que formen part de la Relació d’Elements d’Interès Patrimonial de Viladecans (en 

endavant REIPV), aprovat al 2.007 i que  requereixen d’un protocol d’actuació específic. En 

concret els elements arquitectònics d’interès patrimonial situats afectats en pel sector són: 

 
▪ Bòbila de Sales (Fitxa 218 del REIPV), situada en l’interior del sector, en la part sud. 

 

 
Fotografia de la bòbila de sales 

 

▪ Antic Cementiri Municipal (Fitxa 223 del REIPV), situat al límit est del sector.  

▪ Ermita de Santa Maria de Sales (Fitxa 201 del REIPV), situada al límit del sector. 

 

El conjunt arquitectònic a recuperar en el Projecte d’Urbanització serà la Bòbila de Sales i a 

conservar el conjunt de l’Antic Cementiri Municipal i l’Ermita de Santa Maria de Sales, situats 

al límit est del sector proper al Tanatori que s’ha executat darrerament.  

 

3. RECUPERACIÓ BÒBILA DE SALES 
 
La bòbila de Sales està formada per un forn situat a la cota del terreny natural (+14,89) i una 

xemeneia, que afavoria la combustió i evacuació dels fums del forn, inclosa en la nau 

principal. La xemeneia resta exempta des de la primera planta (+18.09). A partir d’aquest punt 

la xemeneia assoleix una alçada de 22,27 m amb un important desplom a l’eix NE- SO que 

requereix d’una intervenció per garantir la seva estabilitat estructural. 

Atès l’estat deficient de les edificacions de la Bòbila i del seu entorn, l’Ajuntament es proposa 

realitzar les següents actuacions avançades a les obres d’urbanització del sector: 

 

▪ Consolidació de la xemeneia. Les actuacions a dur a terme venen definides en el 

PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES (POLO) CONSISTENT EN LA 

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA XEMENEIA DE LA BÓVILA 

SALES que els Serveis Tècnics han encarregat a l’empresa EDIFICA arquitectes i que 

s’adjunta en l’apèndix 1 del present document.  

 

▪ Enderroc parcial (parets de tancaments i pilars, coberta de fibrociment i encavallades 

de fusta de la planta primera) i retirada de runa i residus de la bòbila. (està en fase de 

definició), mantenint uns 25 metres de la secció del forn.  

 

Així doncs, el present projecte contemplarà la integració de la xemeneia  i del forn ( ja 

consolidats)  a la solució superficial i no preveu cap actuació de restauració i/o rehabilitació 

d’aquests elements. 

 
4. APÈNDIXS 
A continuació s’adjunten els apèndixs dels dos sectors: 
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4.1. APÈNDIX 1: PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA 
XEMENEIA DE CAN SALES (EN PDF) 

 





EDIFICA arquitectes                                                                                         T. +34 93 300 16 69 
Carlos Pereira, arqte. 
Pere IV, 51, 2º 4ª                                                                                              E.  edifica@edifica.cat  08018 
Barcelona               W. www.edifica.cat 
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Octubre, 2016 
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PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES (POLO) 
CONSISTENT EN LA EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA XEMENEIA DE LA BÓVILA SALES 
 
 
 
 

 
I MEMÒRIA  
 
 
 
1. Objectius 
 
El present Projecte Executiu defineix les tasques a realitzar per a la rehabilitació de la 
xemeneia de Can Sales (antiga bòvila Marieges) amb l’objectiu de garantir la seva 
estabilitat, integritat i seguretat d’ús del seu entorn. 
 
Es tracta de:  
- estudiar les opcions de intervenció i justificar la solució adoptada 
- plantejar les actuacions de consolidació i reconstrucció  
- redactar la documentació necessària per a la correcta execució del l’obra 
 
La viabilitat d’aquestes propostes hauran de ser comprovades in situ, i aprovades per 
la Direcció Facultativa de la obra així com per les autoritats i tècnics competents de 
l’Ajuntament i Departament de Patrimoni.  
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2. Documentació preliminar 
 
El present Projecte desenvolupa les propostes avançades a l’Informe-Diagnòstic 
presentat al gener de 2016 pel mateix equip redactor, i es complementa amb els 
estudis específics que s’adjunten: 
 
- Consolidació estructural (BBG Estructures, Robert Brufau, Dr. arquitecte) 
- Parallamps (Ingesco) 
- Col·laboració de Xavier Pigrau i Antoni Paricio, arquitectes 
 
 
 
 
3. Estat actual 

 
3.0 Emplaçament: 

CM Fondo del 136 
antiga Bòvila Sales 
08840 Viladecans 
Ref. Cadastral: 8552108DF1785A0001RJ 
 
 

3.1 Documentació preliminar 
 
Als Annexes s’adjunta l’Informe-Diagnòstic preliminar (gener 2016). 
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La xemeneia està inclosa en la nau principal de la antiga bòvila Sales i la seva funció 
era la d’afavorir la combustió i evacuar els fums del forn Hoffman situat a la cota del 
terreny natural (+14,89); la xemeneia resta exempta des de la primera planta (+18.09).  
A partir d’aquest punt la xemeneia assoleix una alçada de 22,27 m.   
 
Per sota de la planta Primera el tub es recolza en el mur interior de la bòvila (amplada 
aprox. 2,35 m.), rigiditzat pels arcs que formen les 2 voltes del forn.  
 
El diàmetre superior exterior és de 1,10 m. (gruix de la paret: 15 cm.) i a la base de 
2,04 m. (gruix de la paret: 45 cm.).  Està construïda amb una única paret que va 
reduint el seu gruix a mesura que guanya alçada mitjançant esgraons interiors.  Al 
remat es construeixen 2 cornises de 25 cm. que sobresurten de la cara llisa del fust.  
 
Com s’observa a la imatge, el tub presenta un important desplom a l’eix NE- SO.  
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FITXA RESUM 
 
CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES   
material maó massís 
secció circular 
alçada total 25,47 m. 
alçada exempta 22,27 m. 
diàm. ext. sup. 1,10 m. 
gruix paret sup. 0,15 m. 
diàm. ext. inf. 2,04 m. 
gruix paret inf. 0,35 m. 
esveltesa 11 (8-11) 
origen bòvila 
funció actual inactiva 
pendent del fust  1 % 
    
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES   
pes propi 400 kN 
moment inèrcia base 55,30 kN 
tipologia parets paret única 
observacions anells metàl·lics en mal estat 
    
 
 
 
3.2 Planejament vigent 

 
L’àmbit de la Bòbila de Sales s’integra en el Sector urbanitzable de Llevant. El 
planejament vigent aprovat al sector és el de la  “Modificació del Pla Parcial 
urbanístic del sector Llevant de Viladecans”, que el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va resoldre aprovar definitivament en 
data 4 de novembre de 2015. La esmentada resolució va ser publicada al DOGC núm. 
7027 de data 29 de desembre de 2015. 
 
La bòbila Sales està inclosa dins la relació d’Elements d’Interès Patrimonial aprovada 
en el Ple Municipal de data 26 d’abril de 2007, figurant dins les següents categories:  
 
1- Patrimoni Immoble – Conjunt arquitectònic, Bòbila Sales, situada entre el camí de 
Sales o de la Pedrera, el camí Fondo i de les Oliveretes. 
 
A l’acord de Ple celebrat en data 1/10/ 2015, es va instar a la preservació de la Bòbila 
i activar l’elaboració del Pla de Protecció del Patrimoni Històric de la Ciutat.  
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Al mes de novembre de 2015 el Cap de Patrimoni Cultural ha emès Informe d’impacte 
i afectació patrimonial sobre el projecte d’enderrocs que afecten al conjunt 
arquitectònic de la denominada bòbila Sales, en el que entre altres conclusions 
proposa la preservació de la xemeneia pel seu valor simbòlic i patrimonial. 
 
Actuacions a la Bòbila de Sales  
Els Serveis Tècnics municipals han iniciat en paral·lel a l’actuació relacionada amb la 
consolidació de la Xemeneia, la tramitació de la contractació de l’enderroc parcial 
(parets de tancaments i pilars, coberta de fibrociment i encavallades de fusta de la 
planta primera) i retirada de runa i residus de la bòbila.  
 
Atès l’estat deficient de les edificacions de la Bòbila i del seu entorn, i del informe 
diagnòstic relatiu a la xemeneia, l’Ajuntament es proposa realitzar aquestes 
actuacions avançades a les obres d’urbanització del sector, per garantir la 
consolidació de la xemeneia de Sales, que després s’integrarà al projecte 
d’urbanització del sector Llevant.  

 
 
 

3.3 Documentació actualitzada 
 

Diverses visites, cales i anàlisis realitzats posteriorment a la presentació de l’Informe 
han aportat nova documentació relativa a l’estat actual: 
 
- Redefinició de la geometria interior 
S’ha pogut mesurar la base i el tram inferior així com replantejar el esglaonat de les 
seccions en alçada.  Aquesta informació s’haurà de confirmar in situ durant l’obra. 

 
- Constatació de la existència d’una escala interior 
Es confirma la existència d’una escala interior de ferro formada per barrots en U fixats 
a la paret nord-est.  Aquesta situació coincideix amb la doble esquerda vertical que 
s’observa a l’exterior. 
 
- Determinació dels diferents nivells de connexió entre conductes de fums 
La xemeneia produeix el tiratge necessari per a la evacuació de fums dels diversos 
recintes del forn Hoffman a través de conductes horitzontals. 
 
- Sismicitat 
La acceleració sísmica de Viladecans és a = 0.04.  Com que no es tracta d’un edifici 
de supervivència obligada desprès d’un sisme, es considera que no procedeix adoptar 
cap mesura especial a part de les millores evidents de estabilitat a introduir amb el 
projecte de consolidació de la xemeneia. 
 
- Parallamps 
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Segons els paràmetres resultants de la secció SUA 8 del CTE (Seguretat front al risc 
causat per l’acció del llamp) s’ha verificat que la freqüència de impactes és superior al 
risc admissible llavors és necessari instal·lar un parallamps. 
Als Annexes s’adjunten les seves característiques. 
   
Durant les obres s’analitzaran el materials originals per a determinar la seva 
resistència i així reposar-los amb nous elements de qualitats similars.  També es 
definiran trets característics desconeguts tal com el sistema de trava de l’aparell, les 
seccions, gruixos i la existència o no d’una doble camisa refractaria; en definitiva, 
s’acabaria d’estudiar el funcionament físic de la construcció. 
 
 
3.4 Descripció de patologies 
 
La xemeneia presenta una diversitat de patologies estructurals i constructives 
importants derivades de les tensions internes i externes existents així com de la 
degradació dels materials: 
 
3.3.1 Desplom del tub 

Desviació total superior de 1,72º amb relació a l’eix vertical (0,45 m.) al pla 
NE/SO (direcció del vent dominant).  Aquesta deformació fa que el fust 
presenti una cara comprimida (SO) i una cara traccionada (NE) on la 
fàbrica de maó està sotmesa a tensions inadequades. 
 

3.3.2 Guerxament del terç superior 
Deformació torçant més notable al terç superior on la tracció produïda pel 
vent encara no és compensada per la compressió del pes propi.  
 

3.3.3 Mal estat del remat 
Remat superior molt deteriorat, amb importants esquerdes i despreniment 
de material, sobretot degudes als factors meteorològics.   
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3.3.4 Esquerdes 
Afecten notablement el comportament mecànic del tub.  Són produïdes per 
les diferenciés tensionals entre la cara NE, convexa, sotmesa a traccions i 
la cara SO, còncava, sotmesa a compressió.  Probablement produïdes 
també per un llamp ja que coincideix amb la escala metàl·lica interior, 
element canalitzador de la descàrrega elèctrica al terra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5 Fissures 
Tant horitzontals com a verticals, afecten la cohesió i el comportament 
solidari del tub.  Produïdes per diferències tensionals i tèrmiques degudes a 
la intermitència del seu funcionament i a la orientació. 
   

3.3.6 Despreniment de material 
Trencament i pèrdua de material ceràmic així com disgregació del morter; 
cèrcols metàl·lics rovellats i caiguts (col·locats per a controlar les 
deformacions tèrmiques radials, en una xemeneia sense funcionament no 
són necessaris). 
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3.3.7 Fonaments 

No s’observen assentaments diferencials que puguin considerar-se causa 
del desplom.  La hipòtesi de partida considera que la xemeneia està 
encastada en la macroestructura ceràmica de les voltes del forn i no 
presenta esquerdes donada la potència estructural del basament.  
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4 Criteris de rehabilitació 
 
4.1 Objectius 
 
Tot i la seva actual estabilitat, la xemeneia no resistiria vents forts (no compleix la 
normativa vigent del CTE); el seu estat de conservació és ruïnós i molt perillós.  Per a 
mantenir-la, degut al seu valor artístic i patrimonial, s’ha de reparar immediatament.  
Els criteris bàsics d’actuació han de garantir: 
 
4.1.1 Assegurar la estabilitat mecànica: minimitzar el desplom per a recuperar la 

geometria troncocònica i assolir la solidesa estructural   
 

4.1.2 Assegurar la integritat física: reparar les importants patologies del tub per 
que treballi solidàriament tot absorbint i equilibrant les tensions internes  

 
 

4.2 Justificació de la solució proposada 
 
A l’Informe preliminar ja citat, es van esbossar algunes solucions i ara, durant el 
procés de l’actual Projecte Executiu s’han analitzat fins arribar a una solució definitiva 
que l’equip redactor considera més adient. 
 
La solució de armar i formigonar l’interior del tub per que treballi com a biga en voladís 
s’ha descartat, donada la dificultat d’execució del nous fonaments.  A més, no seria 
possible assumir les excessives sol·licitacions de pes i de moment.  Es tracta d’una 
solució no reversible més apropiada per a altres intervencions. 
 
Amb relació a la formació d’una camisa interior de formigó, les dimensions internes 
del tub fan inviable l’execució. 
 
L’estudi més detallat de la xemeneia constata la existència de diverses patologies, 
importants, que no admeten una solució única.  S’ha decidit doncs desenvolupar una 
proposta que tracti independentment les disfuncions observades: 
4.2.1 Desmuntar el remat superior per a refer-ho aplomat 
4.2.2 Reparació de les patologies del tub per que aquest treballi solidàriament 
4.2.3 Reduir la tracció en la cara NE tot aplicant una solució de postesat vertical de 

l’estructura mitjançant un tensor interior  
 

Considerem aquesta solució la més adient per tractar-se d’una intervenció reversible, 
que permet el control i ajust periòdic, i que no afegeix pes addicional a la 
fonamentació.   El sistema proposat de postesat està molt desenvolupat tant en obra 
nova com de rehabilitació, sent la intervenció més coneguda la de la Torre de Pisa 
(Florència) en la dècada de 1990. 
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5 Descripció de la proposta 
 
En aquest capítol es detallen les tasques a realitzar per a recuperar la integritat 
física del tub, de manera de garantir el funcionament solidari de la estructura.  
 
5.1 Guerxament del terç superior 
Per a solucionar la deformació i el mal estat del remat es proposa desmuntar les 
filades superiors des del capitell fins al primer canvi de secció del tub.  Es tracta 
d’unes 88 filades, aproximadament 8 m., que posteriorment es reconstruiran amb 
nous maons aplantillats de similars característiques, tot reproduint l’actual perfil de 
coronament.    
 
5.2 Desplom del tub 
Per a redreçar la baixada de càrregues, el nou tram es reconstruirà verticalment 
aplomat amb el nou eix centrat en la circumferència de la última filada romanent del 
tub original (aproximadament filada 88).  En el canvi de secció es construirà un 
congreny de formigó armat fixat a les filades inferiors i amb esperes per a solidaritzar 
les superiors. 
Com s’observa al plànol de proposta (núm. 10) aquesta inflexió és imperceptible en la 
nova silueta de l’edifici. 
 
5.3 Paret 
La nova paret es construirà amb maons aplantillats de les mateixes característiques 
dels existents.  Als plànols es defineixen les dimensions i quantitats de la comanda, 
que haurà de verificar-se in situ segons la geometria: es mantindrà la continuïtat de 
l’actual inclinació (1%) pel procediment de tallar radialment les testes per ajustar-les 
als successius diàmetres decreixents. 
Es tracta de peces d’aproximadament 22 x 15 x 5 cm. (veure plànol núm. 09) que 
seguiran el model de les existents. 
Les filades es rejuntaran amb morter de calç similar a l’existent.  
 
 
5.4 Cèrcol superior 
En el canvi de secció (aprox. filada 88) es construirà un congreny circular de formigó 
armat HA-25 de 18-20 cm. de gruix (veure plànol núm. 13) amb la disposició radial de 
perfils d’acer tipus HEB 180; sobre aquests es recolzarà una placa d’acer de 
250x250x2 mm. per a ancorar el tensor interior.  El cèrcol es fixarà a les parets 
mitjançant esperes de diàmetre 12 mm. cada 300 mm.; sobre aquesta base de 
formigó s’aixecarà la nova paret del tub.  
 
 
5.5 Cèrcol inferior 
En la base del tub, enrasat amb l’actual paviment es construirà un congreny similar al 
superior, de 20-22 cm. de gruix per a la fixació del extrem inferior del tirant.  S’haurà 
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de preparar la cavitat existent per a rebre el cèrcol de formigó que s’encastarà en 
l’actual paret de maons. 
 
 
5.6 Esquerdes 
Les importants esquerdes existents s’han de cosir per a garantir la homogeneïtat de la 
paret.  Les superfícies trencades es repicaran i sanejaran tot traient el morter 
d’actuacions prèvies.  Les peces trencades i les caigudes seran substituïdes per nous 
maons retacats a l’obra existent de manera de recuperar la trava.   
S’evitarà que quedi dibuixada la línia de la esquerda, tot omplint els buits amb peces 
senceres de maó massís manual (nous o recuperats); es procurarà mantenir una 
coloració similar a la existent.  Es rejuntaran amb morter de calç hidràulica.   
 
 
5.7 Fissures 
Les fissures s’obriran i netejaran per a poder introduir nou morter que assoleixi  la 
cohesió perduda.   
 
 
5.8 Despreniment del material 
En zones d’absència de material, s’ompliran els forats amb la reposició amb maons 
sencers, de característiques similars, nous o reciclats, tant per l’interior com per 
l’exterior, tot procurant mantenir la continuïtat de les juntes.  L’adherència s’obtindrà 
mitjançant la utilització de morter de calç consolidant; la cohesió es reforçarà 
mitjançant la introducció de reforços de cable d’acer inoxidable imbuïts en les filades.  
 
 
5.9 Diversos 
Es proposa una sèrie d’actuacions per a facilitar la conservació i manteniment de la 
xemeneia:  
- col·locació d’un barret per a protegir les últimes filades i evitar la entrada 

d’aigua de pluja 
- instal·lació d’un parallamps per a complir la normativa vigent (CTE-SUA 8)  
- proveir l’espai interior amb una escala amb línia de vida i amb un sistema 

d’il·luminació que faciliti el manteniment 
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6 Consolidació estructural 
 
En aquest capítol es detallen les tasques a realitzar per a recuperar la estabilitat 
mecànica del tub, de manera de garantir la solidesa estructural de la xemeneia. 
 
Aquest tema s’ha estudiat conjuntament amb l’oficina BBG Estructures, dirigida per 
Robert Brufau, Dr. Arquitecte; als annexes s’adjunta l’estudi estructural complet. 
 
Tal com es grafia en les representacions gràfiques i es constata en els càlculs de 
l’esmentat estudi, el desplom produeix tensions de tracció inadmissibles en la 
cara NE. 
 
Com s’explica a continuació, la resposta serà la col·locació d’un tensor interior que al 
comprimir la cara NE, redueix les tensions de tracció a paràmetres admissibles.   
 
 
6.1 Verificació pel mètode de Saliger 
 
En el seu clàssic “Estàtica Aplicada” (1932), Rudolf Saliger estableix una metodologia 
pel dimensionar les xemeneies de maó.  S’estudia la flexió composta per a determinar 
la tracció que pateix la secció més desfavorable, es calcula la pressió total del vent, 
l’esforç axil del pes propi i es defineix la situació del punt d’aplicació de la resultant i la 
seva excentricitat. 
 
Com a resum d’aquest estudi, les compressions del fust són perfectament assumibles 
però les traccions màximes són inacceptables.  El valor de la excentricitat supera la 
mida del radi del nucli central i això pressuposa la presència de tensions verticals de 
tracció suficientment grans com per a fissurar horitzontalment algunes juntes de 
morter afavorit el desplom del fust. 
Aquest mètode constata la realitat física actual. 
 
 
6.2 Anàlisi de la xemeneia amb mètodes de càlcul actuals 
 
Per a verificar el funcionament de la xemeneia segons càlculs actuals es fa una 
modelització mitjançant el programa SAP i es sotmet a les accions eòliques fixades 
per la normativa vigent (CTE, Eurocodes). 
 
Com s’observa als esquemes de representació cromàtica, a les traccions s’hi veu com 
a la cara nord-est les tensions tractores comencen a aparèixer des de la cota + 16,00 
creixent a mida que es baixa.  A la cara sud-oest no hi ha pràcticament traccions. 
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Representació tensional del fust: Traccions 
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Pel que fa a les tensions de compressió, aquestes afecten a tot el fust, però agafen 
certa intensitat en el terç inferior.  

 
 
Representació tensional del fust: Compressions 
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Tot i que aquests valors són menys negatius que els obtinguts pel mètode de Saliger, 
la proposta de reconstrucció aplomada del tram superior és insuficient si no es fa cap 
altra intervenció per a millorar la seva estabilitat. 
 
S’arriba doncs a la intervenció proposada juntament amb l’equip de BBG, que 
consisteix en postesar el fust, introduint-hi una compressió vertical que permeti 
neutralitzar totalment, o reduir significativament les tensions de tracció a la 
banda nord-est, que s’han quantificat als càlculs i que provoquen les actuals 
esquerdes. 
 
 
6.3 Consolidació 
 
Als efectes de reduir les traccions es proposa: 
- desmuntar el terç superior (al canvi de gruix de paret de 15 cm. a 20 cm.) 
- fer en aquesta cota un cèrcol horitzontal de formigó armat  
- des d’aquesta plataforma llençar cap a vall un tensor que introduís a la secció 

inferior una tensió compressiva que neutralitzés les tensions de tracció 
- fixar el tensor a un cèrcol inferior situat a la base de la xemeneia 
 
Els càlculs indican que tot i reduir les traccions, el tensor incrementa les màximes 
compressions i la força resultant és molt elevada.  Per a rebaixar-la es proposa: 
- descentrar la posició del tensor aproximant-lo a la banda convexa de la 

deformació i així concentrar les tensions compressives de postesat incorporant-
les a la zona de majors tensions de tracció: el tensor no quedaria perfectament 
vertical 

- acceptar que quedin tensions de tracció màximes després del postesat, amb el 
valor limitat a la tensió admissible de tracció (2 kg/cm2).  

 
 

6.4 Dimensionat i calibratge 
 

Amb aquesta solució, afegir una càrrega de postesat amb una certa excentricitat cap 
a la cara convexa de la curvatura, es redueix significativament la magnitud de les 
forces actuants.  I per tal d’ajustar els resultats i optimitzar tant la càrrega com la 
excentricitat es segueix el mètode de prova-error, dins dels paràmetres de càlcul que 
s’indiquen a l’estudi estructural de BBG.   
 
La càrrega aplicada al tensor seria de 30.000 o 35.000 kg., amb la excentricitat 
indicada als plànols: 25 cm. en la plataforma superior i 10 cm. en la inferior.  A prop de 
la actual obertura de registre a la base es col·locarà un mecanisme de calibratge per a 
ajustar la graduació de la força; el sensor inclinat no pressuposa modificacions de la 
seva capacitat resistent.    
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Finalment, en quant a les plataformes, es decideix construir-les en formigó armat  per 
la seva compatibilitat de deformacions amb la obra de maó.  Es construiran uns 
congrenys armats (segons plànols) ancorats a la obra existent mitjançant boquets i 
armadures d’espera. 
 
Els càlculs, justificació i detalls de la proposta s’adjunten amb l’estudi estructural de 
BBG i els corresponents plànols i diagrames.  
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7 Metodologia de l’execució 

 
Per a la execució dels treballs descrits s’haurà de complir la normativa vigent, 
especialment en matèria de construcció (CTE) i de Seguretat (veure Normativa 
Aplicable en Estudi Bàsic de Seguretat). 
 
7.1 Treballs preliminars 
Prèviament al començament de les obres, s’haurà de delimitar i netejar la zona de 
treballs, definir els accessos i sortida de material.  Es considera que en una 
intervenció anterior ja s’ha retirat la actual coberta de fibrociment. 
S’haurà de disposar de tots els element de seguretat i serveis del Personal exigits al 
Projecte Bàsic de Seguretat. 
 
7.2 Bastida amb muntacàrregues 
Es proposa el muntatge d’una bastida autoportant tubular metàl·lica fixa, estable i 
rigiditzada, amb escala i muntacàrregues motoritzat.  D’aquesta manera es podrà 
treballar per l’exterior del tub; per a les actuacions des de l’interior, s’ha de preveure la 
instal·lació de plataformes interiors. 
La estructura sobresortirà 3 m. per sobre de la cota superior actual de la xemeneia i 
disposarà de plataformes de treball de mín. 60 cm. en tot el perímetre de la xemeneia.  
Complirà la normativa se seguretat en quant a baranes, sòcols, proteccions, etc. 
 
7.3 Inspecció estat actual 
S’aprofitaran la bastida i plataforma per la inspecció exhaustiva del tub, tot numerant 
les filades i retirant els anells metàl·lics obsolets: si la xemeneia no està activa i 
sotmesa a deformacions tèrmiques internes, no són funcionalment necessaris. 
Es prendran mostres del morter original per a utilitzar un de similars característiques.  
Es farà també una revisió interior per a definir la magnitud de les esquerdes, fer cales 
per a definir els gruixos de les parets, situar els canvis de secció i retirar l’actual 
escala metàl·lica que serà desmuntada i retirades les potes de fixació. 
Durant les obres, en les esquerdes principals es realitzarà un encintat horitzontal de 
seguretat amb brides formades per cinta plana de nylon de 30 mm. de gruix.  
 
7.4 Desmuntatge del remat 
Els maons de cada filada també seran numerats per a una eventual futura  
reconstrucció del capitell; seran retirats manualment, baixats pel muntacàrregues, 
sanejats i aplegats endreçadament. Si el seu estat ho permet podran ser utilitats per a 
substituir les peces trencades. 
Es portarà una mostra al subministrador de les noves peces per a definir mides, 
qualitat i coloració.   
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7.5 Reparacions de la fàbrica: esquerdes i fissures 
Generalment a les obres de fàbrica (i a les xemeneies) les esquerdes i fissures es 
consoliden cosint les parets amb grapes metàl·liques, reforçant la cara interior amb 
malles i utilitzant o tensors superficials per a contenir les tensions radials. 
 
En el nostre cas en que la paret haurà de treballar solidàriament davant la nova força 
de compressió exercida pel tensor, es minimitzarà la utilització de peces metàl·liques 
que impliquin una discontinuïtat del material: sols s’utilitzaran reforços metàl·lics 
formats per cable d’acer inoxidable de diàmetre 10 mm.  
 
La reparació s’executarà doncs substituint les peces trencades per peces senceres 
(noves o recuperades) de maó massís similar a l’existent, de manera de recuperar la 
trava.  Es rejuntaran amb morter calç hidràulica (de enduriment més ràpid que la 
aèria) de dosificació calç/sorra 1/2 o 1/3.  Es preveu la utilització  
 
Per tant la reparació de les parets de fàbrica de maó del tub es realitzaran solament 
amb maons i morter de calç, reforçats puntualment amb rodons d’acer.   
 
Les diferents esquerdes seran tractades de forma puntual, a portell, per l’interior i 
l’exterior, i de dalt a baix.  Es definiran les zones de treball en grups de 4-5 filades i 
una longitud màxima horitzontal de 3 maons.  Es planificaran les obres per a no actuar 
simultàniament en la mateixa vertical: mínim 3-4 dies per l’enduriment del morter.  La 
doble esquerda paral·lela de la cara nord-est es tractarà per trams no consecutius.  
 
Es repicarà i retirarà (sempre puntualment) el morter de anteriors reparacions, es 
retiraran les peces trencades i soltes; es netejarà la superfície amb esponja, raspall 
d’acer i paleta.   
 
S’omplirà el buit per l’interior i l’exterior per assegurar omplir tota la cavitat la 
esquerda; les peces retirades seran substituïdes per peces senceres de maó manual, 
noves o aprofitant les del remat.  Es mullarà la superfície resultant així com les peces 
de reposició (el maó manual és més porós) per afavorir l’adherència. 
 
S’utilitzarà morter de calç hidràulica (10-15% de impureses) de fraguat més ràpid que 
la aèria.  Es requereix un morter transpirable, de baixa retracció higromètrica, tipus 
Mape-Antique Allettamento o similar, adient per a omplir juntes i discontinuïtats. 
 
Cada 6 – 8 filades s’encastaran rodons de 10 mm. d’acer inoxidable tot seguint la 
curvatura de la paret. 
 
Les esquerdes horitzontals i les petites fissures de retracció s’obriran, es sanejaran i 
segellaran amb el mateix tipus de morter de calç; es mantindran les juntes 
enfonsades. 
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7.6 Cèrcol superior 
En arribar al primer canvi de secció (aprox. filada 88) es prepararà la superfície per la 
construcció del cèrcol superior. 
Es definirà el nou eix del nou tram superior tot coincidint amb el centre de la 
circumferència definida per la última filada: es fixarà un plom.   
Tal com s’indica als plànols, es construirà un congreny circular format per una corona  
de formigó armat de 18-20 cm. de cantell, ancorada a la paret existent amb rodons 
d’acer de diàmetre 12, cada 30 cm. tot al voltant del perímetre circular; en la cara 
superior es deixaran esperes similars pera la continuació de la paret.  
La corona es retirarà 5 cm. del perímetre per permetre engaltar un pitxolí ceràmic. Es 
deixaran els taladres necessaris per a la col·locació del tensor i permetre la ventilació. 
Sobre el congreny es muntarà una estructura de perfils laminats HEB180 en forma de 
estrella pentagonal per recolzar la platina del tensor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.7 Cèrcol inferior 
A la base de la xemeneia es construirà una plataforma similar a la descrita 
anteriorment.   
Tal com s’indica als plànols, es construirà un congreny circular format per una corona  
de formigó armat de 20-22 cm. de cantell, ancorada a la base mitjançant la execució 
d’uns boquets laterals. 
El plànol superior del congreny s’enrasarà amb el paviment actual de la nau.  Per a la 
seva execució s’haurà de utilitzar la cavitat formada pels tubs de conducció de fums 
cap a la xemeneia: es tracta d’una intervenció complicada que implica l’estudi in situ 
de la zona. 
Es retirarà l’encofrat i es deixaran els passos necessaris per a fixar per sota la placa 
inferior del tensor. 
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7.8 Tensor 
A continuació, es col·locarà el tirant que serà tesat una vegada finalitzades les obres, 
aproximadament 1 mes desprès per a permetre l’enduriment del morter i la 
estabilització del fust.    
Es tracta d’una tija rígida, llisa, d’acer B500 S de 30 mm. de diàmetre que es 
col·locarà verticalment des d’una grua.  Estarà formada per 4 trams units per 
maneguets i als extrems es col·locaran les platines que faran de topall pel tensat. 
S’ha optat per la barra rígida i no pel cable d’acer per que aquest al tenir un mòdul 
d’elasticitat (E) molt baix és més deformable.  El sistema de barra roscada permet 
controlar la tensió mitjançant el número de voltes calculades segons la Llei de Hooke.  
El cap passiu es col·locarà a la plataforma superior i el roscat es farà per la plataforma 
inferior, on és més fàcil actuar per la existència de la obertura; la part roscada 
quedarà a la vista per a facilitar el manteniment. 
S’aplicarà 1 capa de imprimació i 2 de pintura de protecció un cop formalitzat el tesat. 
Aquest procediment es pot considerar definitiu: el manteniment es limita a periòdiques 
inspeccions visuals i tàctils per constatar l’estat del tensor i del seu recobriment. 
 

       
7.9 Reconstrucció del fust 
Per a la reconstrucció del fust s’hauran de subministrar el maons aplantillats definits 
als plànols: aproximadament 1300 unitats amb forma de sector de corona, de 22/29 x 
15 x 5 cm.; les seves característiques físiques hauran de ser iguals a les dels 
existents.  
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La reducció del diàmetre del tub en sentit ascendent s’aconseguirà tot retallant la testa 
radialment i ajustant les dimensions de les juntes.    
Els maons seran presos amb morter de calç hidràulic pel seu menor temps 
d’enduriment: es proposa la utilització d’un morter de calç hidràulica (impureses < 
15%) de dosificació calç/sorra, 1/2 o 1/3.  S’analitzarà el morter original per a 
comprovar la seva constitució. 
 
La nova paret troncocònica es construirà a partir del nou congreny de formigó armat.  
Es tracta d’una paret de 15 cm. de gruix que recolzarà 12 cm. sobre el congreny i en 
el gruix d’aquest es col·locaran peces tipus pitxolí que formaran una nova cornisa.   
 
Es mantindrà la pendent original de la xemeneia, tot reduint-se el diàmetre de manera 
d’assolir la  pendent de l’1 %.  Per a mantenir aquesta pendent es procedirà amb la 
tècnica del taulaplom (escaira de fusta amb l’angle de la pendent), el cintrel (regle 
amb un forat al centre per on passa el plom i que marca el radi de cada nova filada) i 
amb la col·locació d’un feix de regles o cordills que marquen la envolvent virtual de la 
volumetria troncocònica.   
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’eix del nou tub coincidirà amb el centre de la 
circumferència formada per la última filada romanent.  
El remat o capitell reproduirà la mateixa geometria existent.   
 
Esquemes de utilització del taulaplom i del cintrel (Gracia López Patiño: “Chimeneas 
industriales de fábrica de ladrillo en el Levante y Sureste español”).  
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7.10 Tesat  
La barra s’entrarà sencera amb l’ajuda d’una grua i es posicionarà tot passant-la pels 
congrenys de formigó construïts; es soldaran les plaques (platines de topall)  i es 
fixaran amb femelles. 
El cap passiu estarà a la plataforma superior.  Es tesarà des de la plataforma inferior, 
tot aprofitant les facilitats d’accés que permet la obertura de la base.  El procés de 
tesat depèn de la longitud que s’estira la barra (DL), tot aplicant la llei de Hooke en 
funció de la longitud inicial de la barra entre les 2 platines extremes, de la força del 
tesat introduïda (F) definida al projecte, de l’àrea del tensor escollit (A) i del mòdul de 
elasticitat de l’acer E: 

 
DL = F.L / A.E 
 
Com que els valors del segon terme són coneguts, s’obté la longitud que s’ha d’estirar 
la barra.    
 
La tensió aplicada (amb amb gats hidràulics) serà determinada en funció del número 
de passos de rosca (Pr) definits pel càlcul per a garantir la força de compressió 
definida. 
 
DL/ Pr = número de voltes de rosca (nV) 
 

 
7.11 Barret 
Per a evitar la entrada d’aigua de pluja a l’interior del tub, es col·locarà una bonera 
amb tapa, separada de la boca de la xemeneia per a permetre la ventilació. 
En les últimes filades s’encastarà una subestructura de tub quadrat d’acer inoxidable 
(25 x 50 mm.) en forma de creu sobre la que es recolzaran els 4 peus de la bonera 
(tub inox. diàm. 20 mm.)  Aquesta està formada per una tapa circular (diàm. 1.10 m.) 
de xapa d’acer inoxidable (5 mm.) amb uns suports soldats que es cargolen als peus 
(veure detall en plànols).   
 
 
7.12  Interior del tub 

 
7.12.1 Escala interior – Línia de vida 
L’actual escala interior serà substituïda per una formada per un sistema de escala  
amb rail anti-caiguda tipus Y (Miller Sperian) o similar, per a garantir la seguretat 
durant les inspeccions de manteniment..   
Es tracta d’una guia vertical amb línia de vida interior que s’enganxa a l’arnés.  Està 
formada per graons horitzontals en espina de peix i plataformes abatibles de seguretat 
cada 4-5 m. 
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El conjunt serà d’acer inoxidable i es fixarà a la fàbrica de maó aïllat mitjançant 
maneguets de cautxú.  
 
 

 
 
 
7.12.2 Il·luminació  
A l’interior del tub s’instal·larà una sèrie de làmpades led estanques.  La il·luminació 
exterior s’ha de contemplar en un posterior estudi de l’entorn resultant.  

 
7.12.3  Parallamps 
Com ja s’ha comentat, la secció SUA 8 del CTE estableix la instal·lació d’un 
parallamps per a conduir a terra les eventuals descàrregues elèctriques dels llamps.  
S’han estudiat 2 hipòtesis per a la instal·lació del parallamps, amb una protecció de 45 
m. (sols zona de la xemeneia) i de 60 m. (protecció de tot l’àmbit de la nau existent).  
Al present Projecte es considera la primera opció (veure Annexe).  
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Aquest parallamps estarà format per un sistema de captació tipus Franklin fixat a un 
mástil de tub de ferro galvanitzat de 3 m. d’alçada, fixat al remat superior.  Estarà 
proveït d’un baixant de connexió a terra format per cable de coure de secció 50 mm2. 
Com s’indica al plànol de detall, el cable de descàrrega serà introduït al tub per sota 
de la bonera i es conduirà per l’interior grapat a l’obra per la banda oposada a la 
escala existent. 
Quan arriba a la base, es faran les perforacions necessàries al basament de maó per 
a conduir-lo al sol i instal·lar la arqueta de registre i  els elèctrodes (pica).  Es preveu 
la instal·lació d’un comptador de llamps i el posterior lliurament del Certificat de 
Inspecció.     
 
7.14 Neteja 
Una vegada acabats els treballs de consolidació estructural es passarà el raspall 
d’acer per totes les juntes i es netejarà tota la superfície del tub amb una projecció de 
silicat d’alumini en solució aquosa. 

 
7.15 Manteniment 
La xemeneia rehabilitada no necessitarà de especials cures de manteniment.  La pell 
de maó actuarà com a testimoni de la resposta del conjunt als factors meteorològics i 
tensionals. 
Es recomana una inspecció visual semestral per a controlar l’estat de la fàbrica de 
maó i del tensor. 
El tancament de l’actual boca a peu de xemeneia es resoldrà segons el futur projecte 
de museïtzació del recinte. 
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8. Resum 

 
8.1 L’estudi més minuciós de la xemeneia revela la existència de diverses 
patologies importants que s’han de reparar urgentment per a garantir la seva 
estabilitat, la seva integritat i la seguretat d’ús del seu entorn. 
  
8.2 Com s’ha desenvolupat en el present Projecte, les intervencions són 
bàsicament les de reparació del tub i les orientades a redreçar la tracció de la cara 
nord-est tot portant-la a paràmetres admissibles: 
- Reconstrucció del remat 
- Reparació d’esquerdes 
- Col·locació d’un tensor i postesat de la cara traccionada 
 
8.3 El Pressupost d’Execució Material de la intervenció és de 53.738,54 €, segons 
base de dades de l’ITEC Restauració 2016. 

 
8.4 Es tracta de intervencions constructives i mecàniques duradores, que no 
impliquen un manteniment constant, si no una inspecció visual periòdica com la de tot 
edifici singular.    

   
I per que consti a efectes administratius, signa el present Informe, a Barcelona el 4 
d’octubre de 2016. 
 
 

 
 
Carlos Pereira, arquitecte 
COAC núm. 18526 
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II Plànols 
 
 
Capítol  Núm. plànol Nom plànol 
      
01. Estat Actual 01 Situació - Emplaçament 
01. Estat Actual 02 Plantes generals 
01. Estat Actual 03 Alçats generals 
01. Estat Actual 04 Secció tipus xemeneia 
01. Estat Actual 05 Alçat 
01. Estat Actual 06 Patologies 
02. Enderrocs 07 Enderrocs 
03. Proposta Arquitectura 08 Reconstrucció 
03. Proposta Arquitectura 09 Detalls 
03. Proposta Arquitectura 10 Alçats generals 
06. Estructura 11 Proposta reforç 
07. Detalls constructius 12 Detalls remat 
07. Detalls constructius 13 Detalls reforç 
07. Detalls constructius 14 Procés d’execució 
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III Amidaments, Pressupost, Quadres de Preus 
 
3.1 Amidaments 
3.2 Pressupost (segons Base de Dades ITEC Restauració 2016) 
3.3 Quadre de Preus I, Quadre de Preus II 
3.4 Preus descomposts 
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3.1 Amidaments 
  

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

AMIDAMENTS Data: 04/10/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO CAN SALES
Capítol 01  IMPLANTACIO I MITJANS AUXILIARS

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre 12,560 25,620 321,787 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,787

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m2 x dies 321,780 120,000 38.613,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38.613,600

3 K12CAAAP pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de muntacarregas electric, adaptat a bastida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 K12CAAAN pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail anticaiguda, inclos carro per a us de l'escala per un
usuari, de la casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Euro



Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

AMIDAMENTS Data: 04/10/16 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO CAN SALES
Capítol 02  PREPARACIO I NETEJA

1 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetre x alçaria 4,400 5,600 24,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,640

2 K21Q701N u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 K87811SA m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat d'alumini dessecat . La pressió a utilitzar es
determinara a l'obra, previa realitzacio de proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions elements contigus,
neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris.
Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semisuma longitud circunferencies x
alçaria

5,400 20,040 108,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,216

Obra 01 PRESUPUESTO CAN SALES
Capítol 03  CONSOLIDACIO I ESTRUCTURA DE FABRICA

1 KQRPN412 m2 Consolidació superficial d'element singular de obra vista, amb aplicació d'una o més capes de consolidant. Grau
de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semisuma longitud circunferencies x
alçaria

5,400 20,040 108,216 C#*D#*E#*F#

Euro

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

AMIDAMENTS Data: 04/10/16 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 108,216

2 K8B12A0N m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semisuma longitud circunferencies x
alçaria

5,400 20,040 108,216 C#*D#*E#*F#

2 part nova 4,400 5,600 24,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,856

3 K612353W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís recuperat del desmontatge previ, o
alternativament d'elaboració manual, de dimensions adaptades a la paret corba de la xemeneia, realitzats a
mida amb plantilla, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter Mape
antique Allettamento (morter de cal hidrulica natural i Eco-puzolana amb aditius, microfibres i lliure de ciment),
previa proves de compatibilitat amb el morter existent a la part conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions elements contigus,
neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris.
Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetre x alçaria 4,400 5,600 24,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,640

4 KQRPU03N m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element singular de totxo vist, deixant l'element preparat per la
seva reparacio. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

5 KQRPU032 m Reparació de fisura o coquera en element singular de pedra treballada, amb productes compatibles aplicats per
injecció. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESUPUESTO CAN SALES
Capítol 04  ELEMENTS ESTRUCTURALS

1 445CAA6N m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb
directriu corba, a una alçària > 25 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0,2 m3/m2 de formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110
kg/m2

Euro



Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

AMIDAMENTS Data: 04/10/16 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

2 445CAA6K m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament llosa de formigo, amb enderroc puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb
directriu corba, a una alçària < 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0,3 m3/m2 de formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110
kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

3 K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 K4SP7209 u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor part proporcional de
plaques de ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat, pintura anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i
transports per la seva col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO CAN SALES
Capítol 05  INSTALACIONS

1 K12GG000 pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per interior de xemeneia, per cobrir un espai de 24 m. de
alçaria. Inclos cuadre de control i conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h.,  estanques  amb grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Euro

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

AMIDAMENTS Data: 04/10/16 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 anulacio instalacio fanal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KM91FG3N u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre amb pont de comprovacio
i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per ENAC
en base al requeriments establerts segons l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo
causado por la accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO CAN SALES
Capítol 06  VARIS

1 K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 contenidors 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 PPA000SS PA Partida alçada a justificar per la seguretat i Salut de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



EDIFICA arquitectes                                                                                         T. +34 93 300 16 69 
Carlos Pereira, arqte. 
Pere IV, 51, 2º 4ª                                                                                              E.  edifica@edifica.cat  08018 
Barcelona               W. www.edifica.cat 
             
                 
 
PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA XEMENEIA CAN SALES, VILADECANS 
 

viladecans_memoria_3.0.docx     
05/10/2016 
Pàgina 32 de 40 
 

3.2 Pressupost (segons Base de Dades ITEC Restauració 2016) 
  

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

PRESSUPOST Data: 04/10/16 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto Can Sales

Capítol 01 Implantacio i Mitjans auxiliars

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
5)

11,69 321,787 3.761,69

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 6)

0,11 38.613,600 4.247,50

3 K12CAAAP pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de
muntacarregas electric, adaptat a bastida. (P - 8)

861,90 1,000 861,90

4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 3)

33,81 20,000 676,20

5 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 4)

300,20 2,000 600,40

6 K12CAAAN pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail anticaiguda,
inclos carro per a us de l'escala per un usuari, de la casa Cables y
Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 7)

7.600,00 1,000 7.600,00

TOTAL Capítol 01.01 17.747,69

Obra 01 Presupuesto Can Sales

Capítol 02 Preparacio i Neteja

1 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals, neteja,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 10)

188,43 24,640 4.642,92

2 K21Q701N u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

14,34 11,000 157,74

euros
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PRESSUPOST Data: 04/10/16 Pàg.: 2

(P - 11)
3 K87811SA m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat d'alumini

dessecat . La pressió a utilitzar es determinara a l'obra, previa
realitzacio de proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida (proteccions elements contigus, neteja i retirada restes de
projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 17)

62,03 108,216 6.712,64

TOTAL Capítol 01.02 11.513,30

Obra 01 Presupuesto Can Sales

Capítol 03 Consolidacio i Estructura de Fabrica

1 KQRPN412 m2 Consolidació superficial d'element singular de obra vista, amb
aplicació d'una o més capes de consolidant. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 20)

12,47 108,216 1.349,45

2 K8B12A0N m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 18)

7,04 132,856 935,31

3 K612353W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís
recuperat del desmontatge previ, o alternativament d'elaboració
manual, de dimensions adaptades a la paret corba de la xemeneia,
realitzats a mida amb plantilla, d'una cara vista, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter Mape antique
Allettamento (morter de cal hidrulica natural i Eco-puzolana amb
aditius, microfibres i lliure de ciment), previa proves de compatibilitat
amb el morter existent a la part conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida (proteccions elements contigus, neteja i retirada restes de
projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 16)

210,39 24,640 5.184,01

4 KQRPU03N m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element singular de
totxo vist, deixant l'element preparat per la seva reparacio. Grau de
dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 22)

80,34 42,000 3.374,28

5 KQRPU032 m Reparació de fisura o coquera en element singular de pedra
treballada, amb productes compatibles aplicats per injecció. Grau de
dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 21)

102,04 42,000 4.285,68

TOTAL Capítol 01.03 15.128,73

Obra 01 Presupuesto Can Sales

Capítol 04 Elements estructurals

euros
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1 445CAA6N m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada
per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a una alçària
> 25 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0,2 m3/m2 de
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2 (P - 2)

239,82 1,600 383,71

2 445CAA6K m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada
per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament llosa de
formigo, amb enderroc puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a una alçària
< 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0,3 m3/m2 de
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2 (P - 1)

741,51 1,500 1.112,27

3 K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 14)

13,54 12,000 162,48

4 K4SP7209 u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S.
Inclou tirant, tensor part proporcional de plaques de ancoratge i
d'elements especials d'unio i de tesat, pintura anticorrosio, mitxants
auxiliars d'elevacio i transports per la seva col·locacio a obra i tesat
amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o equivalent.
(P - 15)

1.958,83 1,000 1.958,83

TOTAL Capítol 01.04 3.617,29

Obra 01 Presupuesto Can Sales

Capítol 05 Instalacions

1 K12GG000 pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per interior de
xemeneia, per cobrir un espai de 24 m. de alçaria. Inclos cuadre de
control i conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h., estanques amb
grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

(P - 9)

750,00 1,000 750,00

euros
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2 KM91FG3N u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa
mural muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes,
arqueta de registre amb pont de comprovacio i maneguets per conexio
de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat
d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al
requeriments establerts segons l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´
Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo´´ i el seu
annex SUA.B (P - 19)

3.592,34 1,000 3.592,34

TOTAL Capítol 01.05 4.342,34

Obra 01 Presupuesto Can Sales

Capítol 06 Varis

1 K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la
partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.
(P - 12)

31,32 16,000 501,12

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 13)

22,32 16,000 357,12

3 PPA000SS PA Partida alçada a justificar per la seguretat i Salut de l'obra (P - 0) 530,95 1,000 530,95

TOTAL Capítol 01.06 1.389,19

euros
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RESU E PRESSUPOST Data: 04/10/16 Pàg.: 1

LL 2 Capítol po t

Capítol 01.01  Implantacio i Mitjans auxiliars 17.747,69
Capítol 01.02  Preparacio i Neteja 11.513,30
Capítol 01.03  Consolidacio i Estructura de Fabrica 15.128,73
Capítol 01.04  Elements estructurals 3.617,29
Capítol 01.05  Instalacions 4.342,34
Capítol 01.06  Varis 1.389,19
Obra 01 Presupuesto Can Sales 53.738,54
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

53.738,54
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto Can Sales 53.738,54

53.738,54

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 53.738,54

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 53.738,54

13 % Despeses generals SOBRE 53.738,54....................................................................... 6.986,01

6 % Benefici Industrial SOBRE 53.738,54............................................................................ 3.224,31

21 % IVA SOBRE 63.948,86................................................................................................ 13.429,26

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 77.378,12

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

setanta-set mil tres-cents setanta-vuit euros amb dotze centims

EDIFICA arquitectes                                                                                         T. +34 93 300 16 69 
Carlos Pereira, arqte. 
Pere IV, 51, 2º 4ª                                                                                              E.  edifica@edifica.cat  08018 
Barcelona               W. www.edifica.cat 
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U RE E PREUS ERO
Data: 04/10/16 Pàg.: 1

445CAA6KP-1 m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament llosa de formigo, amb enderroc
puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses amb directriu corba, a una alçària < 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
0,3 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2

741,51 €

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

445CAA6NP-2 m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses amb directriu corba, a una alçària > 25 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia
de 0,2 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2

239,82 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H6452131P-3 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

33,81 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

H64Z1511P-4 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

300,20 €

(TRES-CENTS EUROS AMB VINT CENTIMS)

K1213251P-5 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

U RE E PREUS ERO
Data: 04/10/16 Pàg.: 2

K1215250P-6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,11 €

(ZERO EUROS AMB ONZE CENTIMS)

K12CAAANP-7 pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail anticaiguda, inclos carro per a us de
l'escala per un usuari, de la casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

7.600,00 €

(SET MIL SIS-CENTS EUROS)

K12CAAAPP-8 pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de muntacarregas electric, adaptat a
bastida.

861,90 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

K12GG000P-9 pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per interior de xemeneia, per cobrir un
espai de 24 m. de alçaria. Inclos cuadre de control i conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h.,  estanques  amb grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
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K214D2H3P-10 m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

188,43 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

K21Q701NP-11 u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

K2R641H0P-12 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

31,32 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

K2RA73G0P-13 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,32 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

K4BP1116P-14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

13,54 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

K4SP7209P-15 u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor
part proporcional de plaques de ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat, pintura
anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la seva col·locacio a obra i tesat
amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o equivalent.

1.958,83 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

K612353WP-16 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís recuperat del desmontatge
previ, o alternativament d'elaboració manual, de dimensions adaptades a la paret corba de la
xemeneia, realitzats a mida amb plantilla, d'una cara vista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter Mape antique Allettamento (morter de cal hidrulica
natural i Eco-puzolana amb aditius, microfibres i lliure de ciment), previa proves de

210,39 €
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compatibilitat amb el morter existent a la part conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions
elements contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

K87811SAP-17 m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat d'alumini dessecat . La pressió a
utilitzar es determinara a l'obra, previa realitzacio de proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions
elements contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

62,03 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

K8B12A0NP-18 m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

KM91FG3NP-19 u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat
superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre amb
pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069,
acreditada per ENAC en base al requeriments establerts segons l'existencia basica SUA:8
del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

3.592,34 €

(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

KQRPN412P-20 m2 Consolidació superficial d'element singular de obra vista, amb aplicació d'una o més capes
de consolidant. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

12,47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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KQRPU032P-21 m Reparació de fisura o coquera en element singular de pedra treballada, amb productes
compatibles aplicats per injecció. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

102,04 €

(CENT DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

KQRPU03NP-22 m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element singular de totxo vist, deixant
l'element preparat per la seva reparacio. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

80,34 €

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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P-1 445CAA6K m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament llosa de formigo, amb enderroc
puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses amb directriu corba, a una alçària < 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
0,3 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2

741,51 €

Altres conceptes 741,51000 €

P-2 445CAA6N m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses amb directriu corba, a una alçària > 25 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia
de 0,2 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2

239,82 €

Altres conceptes 239,82000 €

P-3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

33,81 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 0,89325 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se 15,44000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i 4,45060 €
Altres conceptes 13,02615 €

P-4 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

300,20 €

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bast 246,40000 €

Altres conceptes 53,80000 €

P-5 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

11,69 €
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Altres conceptes 11,69000 €

P-6 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,11 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,10000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-7 K12CAAAN pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail anticaiguda, inclos carro per a us de
l'escala per un usuari, de la casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

7.600,00 €

Sense descomposició 7.600,00000 €

P-8 K12CAAAP pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de muntacarregas electric, adaptat a
bastida.

861,90 €

Altres conceptes 861,90000 €

P-9 K12GG000 pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per interior de xemeneia, per cobrir un
espai de 24 m. de alçaria. Inclos cuadre de control i conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h.,  estanques  amb grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

750,00 €
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Sense descomposició 750,00000 €

P-10 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

188,43 €

Altres conceptes 188,43000 €

P-11 K21Q701N u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

14,34 €

Altres conceptes 14,34000 €

P-12 K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

31,32 €

Altres conceptes 31,32000 €

P-13 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,32 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 20,67000 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-14 K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

13,54 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,27440 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 3,15000 €
Altres conceptes 9,11560 €

P-15 K4SP7209 u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor
part proporcional de plaques de ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat, pintura
anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la seva col·locacio a obra i tesat
amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o equivalent.

1.958,83 €
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B0AAC310 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 11,12400 €

B0AB300A u Tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor part proporcional  d 1.350,00000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 218,40000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 18,82440 €

Altres conceptes 360,48160 €

P-16 K612353W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís recuperat del desmontatge
previ, o alternativament d'elaboració manual, de dimensions adaptades a la paret corba de la
xemeneia, realitzats a mida amb plantilla, d'una cara vista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter Mape antique Allettamento (morter de cal hidrulica
natural i Eco-puzolana amb aditius, microfibres i lliure de ciment), previa proves de
compatibilitat amb el morter existent a la part conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions
elements contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

210,39 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, s 140,00000 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 1,74168 €

B0111000 m3 Aigua 0,02233 €
Altres conceptes 68,62599 €

P-17 K87811SA m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat d'alumini dessecat . La pressió a
utilitzar es determinara a l'obra, previa realitzacio de proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions
elements contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

62,03 €

B03J200N kg Particules abrasives a determinar segons proves 45,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00326 €

Altres conceptes 17,02674 €

P-18 K8B12A0N m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

7,04 €

B8B15000 kg Protector hidròfug 1,60500 €
Altres conceptes 5,43500 €

P-19 KM91FG3N u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat

3.592,34 €
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superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre amb
pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069,
acreditada per ENAC en base al requeriments establerts segons l'existencia basica SUA:8
del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

BM91FG3N u Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164 2.658,98000 €
Altres conceptes 933,36000 €

P-20 KQRPN412 m2 Consolidació superficial d'element singular de obra vista, amb aplicació d'una o més capes
de consolidant. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

12,47 €

B8ZAS030 kg Consolidant acrílic Paraloid B72 o equivalent 1,77750 €

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 2,23950 €

Altres conceptes 8,45300 €

P-21 KQRPU032 m Reparació de fisura o coquera en element singular de pedra treballada, amb productes
compatibles aplicats per injecció. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

102,04 €

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,15500 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 18,75000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 31,50000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 2,40000 €

Altres conceptes 49,23500 €

P-22 KQRPU03N m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element singular de totxo vist, deixant
l'element preparat per la seva reparacio. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

80,34 €

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,15500 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 2,40000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 31,50000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 18,75000 €
Altres conceptes 27,53500 €
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MA D'OBRA

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 31,28000 €

A010V050 h Conservador-restaurador 23,19000 €

A010V100 h Restaurador assistent 18,19000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,37000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,37000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,37000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,37000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 22,37000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,73000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,12000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,86000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,86000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,86000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,94000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,86000 €

A0140000 h Manobre 18,69000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,34000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,37000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,69000 €
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MAQUINÀRIA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C150P11D mes Muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 399,03000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

14,84000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,44000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,14000 €

CZ171000 h Equip de raig de sorra 3,98000 €

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 3,14000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,31000 €

B03J200N kg Particules abrasives a determinar segons proves 0,45000 €

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

67,74000 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,29000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,75000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,83000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

15,75000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 0,48000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0AAC310 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 9,27000 €

B0AB300A u Tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor part proporcional de plaques de
ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat, pintura anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio
i transports per la seva col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o equivalent

1.350,00000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 212,84000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,28000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

2,50000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

59,55000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

20,67000 €

B44Z5026 kg 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
galvanitzat

1,82000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut

7,72000 €

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

246,40000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 13,09000 €

B8B15000 kg Protector hidròfug 5,35000 €

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 14,93000 €

B8ZAS030 kg Consolidant acrílic Paraloid B72 o equivalent 11,85000 €

BM91FG3N u Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat superficialment a la

2.658,98000 €
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MATERIALS

paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre amb pont de
comprovacio i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069,
acreditada per ENAC en base al requeriments establerts segons l'existencia basica SUA:8 del CTE
´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0 2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

e . 1,000 0,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,86000 = 0,09930
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,37000 = 0,11185

Subtotal: 0,21115 0,21115
Materials

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

1,050      x 0,59000 = 0,61950

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,16000 = 0,01183

Subtotal: 0,63133 0,63133

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211

COST DIRECTE 0,84459

CO T E EC CI  MATE IAL 0,8445
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PARTIDES D'OBRA

1 445CAA6 m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio
conjunt formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a
recolzament llosa de formigo, amb enderroc puntual
de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb
directriu corba, a una alçària < 5 m, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia de 0,3 m3/m2 de
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 110 kg/m2

e . 1,000 741,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,300      x 92,40845 = 27,72254

K2181461 u Formacio de Boquets per la llosa de formigo a mur de
fabrica, per a recolzament de la llosa, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6,000      x 75,88140 = 455,28840

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

110,000      x 1,33256 = 146,58160

K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi

1,100      x 51,80851 = 56,98936

Subtotal: 686,58190 686,58190

COST DIRECTE 686,58190
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 54,92655

CO T E EC CI  MATE IAL 741,50845

2 445CAA6N m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio
conjunt formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb
directriu corba, a una alçària > 25 m, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia de 0,2 m3/m2 de
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 110 kg/m2

e . 1,000 23 ,82 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,200      x 92,40845 = 18,48169

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

110,000      x 1,33256 = 146,58160

K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi

1,100      x 51,80851 = 56,98936

Subtotal: 222,05265 222,05265

COST DIRECTE 222,05265
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 17,76421

CO T E EC CI  MATE IAL 23 ,81686

3 6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 33,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250

Subtotal: 10,26500 10,26500
Materials

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 59,55000 = 0,89325

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,72000 = 15,44000

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 13,09000 = 4,45060

Subtotal: 20,78385 20,78385

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25663

COST DIRECTE 31,30548
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 2,50444

CO T E EC CI  MATE IAL 33,80 1

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

UST E PREUS Data: 04/10/16 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

4 64 1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 300,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 22,37000 = 16,77750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 18,69000 = 14,01750

Subtotal: 30,79500 30,79500
Materials

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 246,40000 = 246,40000

Subtotal: 246,40000 246,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76988

COST DIRECTE 277,96488
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 22,23719

CO T E EC CI  MATE IAL 300,20207

5 1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

e . 1,000 11,6 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,86000 = 5,95800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,12000 = 3,46800

Subtotal: 9,42600 9,42600
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 31,33000 = 1,25320

Subtotal: 1,25320 1,25320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14139

COST DIRECTE 10,82059
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 0,86565

CO T E EC CI  MATE IAL 11,68624

6 1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

e . 1,000 0,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 0,00800

CO T E EC CI  MATE IAL 0,10800

7 12CAAAN pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb
rail anticaiguda, inclos carro per a us de l'escala per
un usuari, de la casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 7.600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

8 12CAAA pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies)
de muntacarregas electric, adaptat a bastida.

e . 1,000 861, 0 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C150P11D mes Muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 2,000 /R x 399,03000 = 798,06000

Subtotal: 798,06000 798,06000

COST DIRECTE 798,06000
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 63,84480

CO T E EC CI  MATE IAL 861, 0480

12 000 pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio
d'emergencia per interior de xemeneia, per cobrir un
espai de 24 m. de alçaria. Inclos cuadre de control i
conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h.,
estanques  amb grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 750,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

10 214D2 3 m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans
manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 188,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000
A0140000 h Manobre 8,000 /R x 18,69000 = 149,52000

Subtotal: 171,89000 171,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,57835

COST DIRECTE 174,46835
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 13,95747

CO T E EC CI  MATE IAL 188,42582

2181461 u Formacio de Boquets per la llosa de formigo a mur de
fabrica, per a recolzament de la llosa, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

e . 1,000 81, 5 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,69000 = 74,76000

Subtotal: 74,76000 74,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12140

COST DIRECTE 75,88140
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 6,07051

CO T E EC CI  MATE IAL 81, 51 1

11 21 701N u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 14,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,69000 = 13,08300

Subtotal: 13,08300 13,08300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19625

COST DIRECTE 13,27925
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 1,06234

CO T E EC CI  MATE IAL 14,34158

12 2 641 0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 31,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,69000 = 14,01750

Subtotal: 14,01750 14,01750
Maquinària

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 14,84000 = 14,84000

Subtotal: 14,84000 14,84000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14018

COST DIRECTE 28,99768
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 2,31981

CO T E EC CI  MATE IAL 31,3174

13 2 A73 0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

e . 1,000 22,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 20,67000 = 20,67000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,67000 20,67000

COST DIRECTE 20,67000
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 1,65360

CO T E EC CI  MATE IAL 22,32360

45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

e . 1,000 ,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,276 /R x 18,69000 = 5,15844

Subtotal: 5,15844 5,15844
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 156,75000 = 18,02625

Subtotal: 18,02625 18,02625
Materials

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

1,020      x 67,74000 = 69,09480

Subtotal: 69,09480 69,09480

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12896

COST DIRECTE 92,40845
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 7,39268

CO T E EC CI  MATE IAL ,80113

4 C3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

e . 1,000 1,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,86000 = 0,19860
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,37000 = 0,26844

Subtotal: 0,46704 0,46704
Materials

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

1,000      x 0,84459 = 0,84459

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,16000 = 0,01392

Subtotal: 0,85851 0,85851
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00701

COST DIRECTE 1,33256
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 0,10660

CO T E EC CI  MATE IAL 1,43 16

14 4 1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

e . 1,000 13,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 19,34000 = 4,25480
A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 22,37000 = 2,79625

Subtotal: 7,05105 7,05105
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,44000 = 0,75680
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 0,95430 0,95430
Materials

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

2,160      x 0,59000 = 1,27440

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 15,75000 = 3,15000

Subtotal: 4,42440 4,42440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10577

COST DIRECTE 12,53552
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 1,00284

CO T E EC CI  MATE IAL 13,53836

4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi

e . 1,000 55, 5 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,125 /R x 22,37000 = 25,16625
A0133000 h Ajudant encofrador 1,125 /R x 19,86000 = 22,34250

Subtotal: 47,50875 47,50875
Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,26000 = 1,38600

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,34000 = 0,13494
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,41000 = 0,53218
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 9,28000 = 0,14013

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,75000 = 0,11000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 212,84000 = 0,80879

Subtotal: 3,11204 3,11204

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,18772

COST DIRECTE 51,80851
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 4,14468

CO T E EC CI  MATE IAL 55, 531

15 4 720 u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de
diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor part
proporcional de plaques de ancoratge i d'elements
especials d'unio i de tesat, pintura anticorrosio,
mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la seva
col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus
MEKANO 4 o equivalent.

e . 1,000 1. 58,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,37000 = 44,74000
A012F000 h Oficial 1a manyà 3,000 /R x 22,73000 = 68,19000
A013F000 h Ajudant manyà 3,000 /R x 19,94000 = 59,82000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,69000 = 37,38000

Subtotal: 210,13000 210,13000
Materials

B0AB300A u Tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou
tirant, tensor part proporcional  de plaques de
ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat,
pintura anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i
transports per la seva col·locacio a obra i tesat amb
gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o equivalent

1,000      x 1.350,00000 = 1.350,00000

B0AAC310 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

1,200      x 9,27000 = 11,12400

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

22,680      x 0,83000 = 18,82440

B44Z5026 kg 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 galvanitzat

120,000      x 1,82000 = 218,40000

Subtotal: 1.598,34840 1.598,34840

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

UST E PREUS Data: 04/10/16 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,25325

COST DIRECTE 1.813,73165
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 145,09853

CO T E EC CI  MATE IAL 1. 58,83018

16 612353 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó massís recuperat del desmontatge previ, o
alternativament d'elaboració manual, de dimensions
adaptades a la paret corba de la xemeneia, realitzats
a mida amb plantilla, d'una cara vista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter Mape antique Allettamento (morter de cal
hidrulica natural i Eco-puzolana amb aditius,
microfibres i lliure de ciment), previa proves de
compatibilitat amb el morter existent a la part
conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida (proteccions elements
contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i
els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de
projecte i/o d'obra.

e . 1,000 210,3 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,400 /R x 22,37000 = 31,31800
A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,34000 = 6,76900
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,69000 = 13,08300

Subtotal: 51,17000 51,17000
Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,350 /R x 1,70000 = 0,59500

Subtotal: 0,59500 0,59500
Materials

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

56,000      x 2,50000 = 140,00000

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0575      x 30,29000 = 1,74168

B0111000 m3 Aigua 0,0137      x 1,63000 = 0,02233
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 141,76401 141,76401

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,27925

COST DIRECTE 194,80826
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 15,58466

CO T E EC CI  MATE IAL 210,3 2 2

17 87811 A m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de
silicat d'alumini dessecat . La pressió a utilitzar es
determinara a l'obra, previa realitzacio de proves
aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida (proteccions elements
contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i
els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de
projecte i/o d'obra.

e . 1,000 62,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

Subtotal: 10,26500 10,26500
Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,100 /R x 15,14000 = 1,51400

CZ171000 h Equip de raig de sorra 0,100 /R x 3,98000 = 0,39800

Subtotal: 1,91200 1,91200
Materials

B03J200N kg Particules abrasives a determinar segons proves 100,000      x 0,45000 = 45,00000
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,63000 = 0,00326

Subtotal: 45,00326 45,00326

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25663

COST DIRECTE 57,43689
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 4,59495

CO T E EC CI  MATE IAL 62,03184

18 8 12A0N m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 7,04 €

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

UST E PREUS Data: 04/10/16 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 19,86000 = 1,48950
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 22,37000 = 3,35550

Subtotal: 4,84500 4,84500
Materials

B8B15000 kg Protector hidròfug 0,300      x 5,35000 = 1,60500

Subtotal: 1,60500 1,60500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07268

COST DIRECTE 6,52268
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 0,52181

CO T E EC CI  MATE IAL 7,0444

1 M 1F 3N u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC Model 3.1 segons UNE
50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a
suport amb placa mural muntat superficialment a la
paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per
9 electrodes, arqueta de registre amb pont de
comprovacio i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves
de l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per
ENAC en base al requeriments establerts segons
l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente
al riesgo causado por la accion del rayo´´ i el seu
annex SUA.B

e . 1,000 3.5 2,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 15,000 /R x 19,86000 = 297,90000
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 15,000 /R x 23,12000 = 346,80000

Subtotal: 644,70000 644,70000
Materials

BM91FG3N u Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE
50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a
suport amb placa mural muntat superficialment a la
paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per
9 electrodes, arqueta de registre amb pont de
comprovacio i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves
de l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per
ENAC en base al requeriments establerts segons
l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente
al riesgo causado por la accion del rayo´´ i el seu
annex SUA.B

1,000      x 2.658,98000 = 2.658,98000

Subtotal: 2.658,98000 2.658,98000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 22,56450

COST DIRECTE 3.326,24450
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 266,09956

CO T E EC CI  MATE IAL 3.5 2,34406

20 N412 m2 Consolidació superficial d'element singular de obra
vista, amb aplicació d'una o més capes de
consolidant. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 12,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A010V050 h Conservador-restaurador 0,050 /R x 23,19000 = 1,15950
A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,050 /R x 31,28000 = 1,56400
A010V100 h Restaurador assistent 0,250 /R x 18,19000 = 4,54750

Subtotal: 7,27100 7,27100
Materials

B8ZAS030 kg Consolidant acrílic Paraloid B72 o equivalent 0,150      x 11,85000 = 1,77750
B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 0,150      x 14,93000 = 2,23950

Subtotal: 4,01700 4,01700

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA,   Arquitectes

UST E PREUS Data: 04/10/16 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,25449

COST DIRECTE 11,54249
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 0,92340

CO T E EC CI  MATE IAL 12,46588

21 032 m Reparació de fisura o coquera en element singular de
pedra treballada, amb productes compatibles aplicats
per injecció. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 102,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,34000 = 9,67000
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000

Subtotal: 32,04000 32,04000
Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,200 /R x 1,58000 = 0,31600
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
0,500 /R x 15,14000 = 7,57000

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,200 /R x 3,14000 = 0,62800

Subtotal: 8,51400 8,51400
Materials

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,500      x 0,31000 = 0,15500
B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 5,000      x 0,48000 = 2,40000
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 5,000      x 3,75000 = 18,75000
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos

components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

2,000      x 15,75000 = 31,50000

Subtotal: 52,80500 52,80500

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,12140

COST DIRECTE 94,48040
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 7,55843

CO T E EC CI  MATE IAL 102,03883

22 03N m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en
element singular de totxo vist, deixant l'element
preparat per la seva reparacio. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la
realització de la partida, i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

e . 1,000 80,34 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,34000 = 9,67000

Subtotal: 20,85500 20,85500
Materials

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 5,000      x 0,48000 = 2,40000
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos

components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

2,000      x 15,75000 = 31,50000

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 5,000      x 3,75000 = 18,75000
B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,500      x 0,31000 = 0,15500

Subtotal: 52,80500 52,80500

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,72993

COST DIRECTE 74,38993
GASTOS INDIRECTOS 8,00 % 5,95119

CO T E EC CI  MATE IAL 80,34112

Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
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UST E PREUS Data: 04/10/16 Pàg.: 22

PARTIDES ALÇADES

A000 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i Salut de
l'obra

e . 1,000 530, 5 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000,B0111100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
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B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B065710B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
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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 
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
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+--------------------------+
¦  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. 
- 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. 
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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 
- 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. 
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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 
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- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
-     Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
-          Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
-          Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
-          Terrossos d'argila (UNE 7133) 
-          Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
-          Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
-     Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
-          Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
-          Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
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formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient:
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
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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. 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0710280,B0714000,B0715100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
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- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser 
utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se 
en forma d'un o més components.

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
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- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
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     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  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 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:

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 per a la construcció:

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del producte 
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- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol

- Instruccions d'us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla

     - Mètode d'aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 
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- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
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No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte.

B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0907200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic.
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid:  Aprox. 70%
Rendiment:  250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat:  1,01 g/cm3
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball:  >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
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Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments 
tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3
Contingut sòlid:  84 - 86
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68
Toleràncies:
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la 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 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A14200.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

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 galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
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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. 

B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AAC310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material necessari per a la realització d'empernatges. 
S'han considerat els següents tipus de material: 
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 
200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària 

ANCORATGE METÀL·LIC: 
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels 
extrems.
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les 
mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 
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La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme. 
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), 
encara que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns 
d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció. 
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm. 
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2 

ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS: 
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en 
cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la 
hidratació per immersió en aigua. 
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació. 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm 
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min 
Inici de l'enduriment:  < 15 min 
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI: 
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per 
una làmina de plàstic. 
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i 
un catalitzador. 
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina. 
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s 
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min 
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m 

TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar. 
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de 
l'ancoratge.
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització. 

PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les 
mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. 
Ha de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques 
geomètriques indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops 
ni impactes. 

ANCORATGE DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a 
cada ancoratge. 
Emmagatzematge: De manera que no s'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 

ANCORATGE METÀL·LIC: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat 
corresponent.
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.
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, 
plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:
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- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb
determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament. 
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts. 

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'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on 
es garanteixi el compliment de les especificacions indicades. 
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-se realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, 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 i s'augmentarà el control 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. 

B0AB - TENSORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AB300A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Element composat de tres peces: un cargol amb l'extrem en forma de baga; un altre cargol amb 
l'extrem en forma de forqueta amb passador; i una peça central, amb rosca femella a cada 
extrem, per a unir les dues peces anteriors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça central pot tenir forma tubular, o ser oberta, formada per dues barretes d'acer unides 
a les femelles dels extrems.
La peça central ha de permetre l'entrada simultània de les dues peces laterals fins al final.
Si la peça central és tubular, ha de tenir dos orificis perpendiculars al tub, en el seu 
centre per a facilitar l'enroscament.
Totes les peces han d'estar galvanitzades en calent d'acord amb la norma UNE 37-501.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Característiques del recobriment: 
- Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/cm2 
- Puresa del zinc:  98,5%
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Càrrega de treball: 
- Diàmetre 1/4":  1,0 kN 
- Diàmetre 3/8":  2,5 kN 
- Diàmetre 1/2":  4,0 kN 
- Diàmetre 3/4":  10 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats en caixes.
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.

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B2A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
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Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA, Arquitectes

Full 31

               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25
32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies:
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08.
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
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            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs:
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l'allargament de ruptura 
-     En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
-     En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
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     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució 
intens.
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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 
- Gruix: 
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
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¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      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. 

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% 
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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 
- Gruix: 
+----------------------------------------+
¦  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. 

B0D6 - PUNTALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D625A0.

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¦---------------------------------------------¦ 
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¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

3.- UNITAT I 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. 

B0D7 - TAULERS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D71130.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 

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 
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- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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. 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZA000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- 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: 
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No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F11252.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
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La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 
amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:
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- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
-     En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades. 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z0300C.

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 
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- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
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normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
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     - 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: 
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- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- 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  
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- 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  

- 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.
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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:
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- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

Control de fabricació i recepció.

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs:

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
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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: 
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Coeficient:

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.

S'acceptarà quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

- Interpretació dels assaigs característics:
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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 
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- 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.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z5026.

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
- 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 
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- 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 
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.
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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.
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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 
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.
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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 a tota la superfície.
No ha de tenir 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 

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:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA, Arquitectes

Full 63

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 
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- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
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 
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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 
assaigs:
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     - 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.
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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.

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B64 - MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
B64M - TANQUES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B64M2201.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a tanques d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca 

metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
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%

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.
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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.

B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B64Z2A00,B64Z1512.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del 

reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat 
en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i 
els mecanismes d'apertura.
ELEMENTS DE TUB:
Toleràncies:
- Alçària:  ± 1 mm  
- Diàmetre:  ± 1,2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
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.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8ZAS030,B8ZAS000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
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- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els 
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la 
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA, Arquitectes

Full 72

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA, Arquitectes

Full 73

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h
Pes específic:  13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032):  <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment:  > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
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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:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:

     - Assaigs sobre pintura líquida: 

          - Dotació de pigment 

          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 

          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

          - Adherència  UNE EN ISO 2409

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:

Els punts de control més destacables són els 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:

     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
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     - Índex d'anivellament INTA 160289 

     - Índex de despreniment INTA 160.288 

     - Temps d'assecat INTA 160.229 

     - Envelliment accelerat INTA 160.605 

     - Adherència UNE EN ISO 2409

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS:

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 
lot.

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BM9 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM91FG3N.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Parallamps de puntes, sistema Franklin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'esdar format per: 
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític 
- Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze 
- Antena de tub d'acer galvanitzat en calent
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit.
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 

UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales.

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 qualitat i la documentació dels equips.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Contrastar la documentació del fabricant amb els equips i el projecte.  

- Recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Verificar característiques dels següents elements d'unió a terra. 

     - Secció del conductor

     - Material de posada a terra

     - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà globalment
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no 
compleixin les especificacions del projecte.

BM91 - PARALLAMPS 
BM91FG3N - Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2'' 
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat 
superficialment a la paret 
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2'' 
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC 
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm 
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre 
amb pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques 
Subministre i col·locacio de comptador de llamps 
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio 
num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al requeriments establerts segons 
l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion 
del rayo´´ i el seu annex SUA.B 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0B2A100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies:
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- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
44 - ESTRUCTURES 
445 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

445CAA6N,445CAA6K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 
- Llosa inclinada de formigó armat 
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 i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de 
sostres i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 
- 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 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços
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CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) 
que puguin afectar la durabilitat del element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies 
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que 
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
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 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 la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 

SOSTRES I LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
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     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

SOSTRES:
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer 
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de 
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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. 
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. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los 
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir 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. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
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SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 
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 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H6452131.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus 
d'acer conformat amb desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- 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.

H64Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H64Z1511.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, 
col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials 
que perjudiquin el seu funcionament correcte.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K - TIPOLOGIA K 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
K121 - BASTIDES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K1213251,K1215250.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 
mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 
d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de 
la plataforma. 
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A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
PONT PENJANT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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.

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.
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K12C - PLATAFORMES MÒBILS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K12CAAAP,K12CAAAN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un 
element vertical, així com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes 
elevadores mòbils per a realització de treball en alçada.
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega 
de la plataforma. 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui 
formació específica del seu funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida 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'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica total de conjunt.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i 
pactats prèviament amb l'empresa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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.
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UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.

K12G - ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K12GG000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de 
les obres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del 
comptador o de l'escomesa, per a subministrament inferior a 2 '' de D 
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida del 
quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió de 200 kVA, com a 
màxim
- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del 
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió dels ramals que calgui anular 
- Col·locació de taps o terminals 
- Senyalització dels elements desconnectats
CONDICIONS GENERALS:
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió per tal 
que no es produeixi una connexió per error o desconeixement. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 
en el seu defecte, la DF. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K214D2H3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
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     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi 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.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
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.
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA 
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.

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

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K2181461.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper 
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:
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- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.
Ajuntament de Viladecans
EDIFICA, Arquitectes

Full 97

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES 
O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K21Q701N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a 
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense 
incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una 
alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la 
seva reutilització, sense incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una 
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una 
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i 
aplec per a la seva reutilització 
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva 
reutilització o restauració 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 
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- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- 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 aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, etc. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
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.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 
en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, 
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el 
cas, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K2R641H0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
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 
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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.

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K2RA73G0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 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.
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K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45C - FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K45CA7C4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses i bancades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
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- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on 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 
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 formigonament 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. 
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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. 

LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 
cura la zona d'ancoratges. 

3.- UNITAT I 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: 
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 

K4B - ARMADURES PASSIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K4BC3000,K4BP1116.

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 
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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: 
- Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets 
aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma 
d'U
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 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
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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. 
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). 
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. 
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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). 

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 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 
segons l'article 69.5.1.2 de l'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. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa. 
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 
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Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.

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.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 

ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA: 
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

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. 
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K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K4DCAD00.

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. 
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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 
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formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+

MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
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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 
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
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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) 

K4S - REFORÇ D'ESTRUCTURES 
K4SP - REFORÇ D'ESTRUCTURES AMB TIRANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K4SP7209.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reforç d'elements estructurals de formigó, de fàbrica de pedra o de maó, amb barres d'acer 
roscades, introduïdes en una perforació, i ancorades i tesades des dels extrems, i 
posteriorment reblert de la perforació. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Perforació amb broca diamantada, amb dispersió d'aigua i amb sols moviment de rotació, sense 
percussió
- Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal, fixat a les plaques 
d'ancoratge i tesat 
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- Tensor intermig d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el 
punt d'unió de dos barres 
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge 
d'acer laminat S275JR, de dimensions 35x35 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella als 
extrems de les barres i reblert de morter polimèric tixotròpic i de retracció controlada entre 
parament i placa 
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge 
d'acer laminat S275JR, de dimensions 40x40 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella als 
extrems de les barres i reblert de morter polimèric tixotròpic i de retracció controlada entre 
parament i placa 
- Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 
kg/m de tirant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

PERFORACIÓ:
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició i direcció de les perforacions 
- Preparació de la base per a col·locar la maquinària 
- Perforació amb broca diamantada en dispersió d'aigua, per rotació, sense percussió 
- Recollida de l'aigua, la pols i la runa 
- Neteja dels paraments 

TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, amb les unions que 
calguin
- Introducció de les barres a la perforació 
- Unió de les barres a les plaques de cada extrem 
- Tesat de les barres, d'acord amb el programa de tesat 

TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR: 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida 
- Roscat de les barres a cada extrem del tensor 
- Bloqueig del tensor amb la doble femella 

TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE: 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida 
- Col·locació de les barres al seu lloc 
- Replanteig de la posició de la placa d'ancoratge, preparació de la superfície de recolzament 
- Fixació de les plaques, i reblert amb morter de retracció controlada de l'espai entre placa 
i parament 
- Roscat del tensors a cada extrem les barres 
- Tesat de les barres 

INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
- Replanteig del procediment d'injecció i col·locació de broquets d'injecció i sobreeixidors 
- Preparació de la zona de treball 
- Neteja del conducte amb aire a pressió 
- Neteja de les boques d'injecció 
- Injecció de la beurada de ciment de forma contínua i sense interrupcions 
- Recollida de les restes de morter i neteja del paraments 

PERFORACIÓ:
La perforació ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions acceptades 
expressament per la DF. 
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El diàmetre de la perforació ha d'excedir entre 4 i 8 mm, al diàmetre de la barra. 
L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la paret, excepte indicació contrària 
de la DF. 
La perforació ha de ser recta, de secció circular, i del diàmetre indicat a la DT. 
No han de restar elements inestables, esquerdes, etc., a les vores de la perforació. 
La perforació ha de ser neta, s'ha de netejar amb aigua a pressió o amb aire comprimit si 
s'aprecia risc d'inestabilitat. 
Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració de la barra. 

TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT, i TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR: 
El diàmetre, tipus d'acer i nombre d'armadures de cada cordó, s'ha de correspondre amb la DT. 
Cada barra ha de ser d'una sola peça, o estar unida amb un tensor intermig. 
Els tensors intermitjos han de ser d'un sistema compatible amb el tipus de barra utilitzada, i 
complir els requeriments de l'UNE 41184. 
Les barres s'han d'introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant 
del sistema, de forma simètrica per cada banda. 
La tensió aplicada a les barres ha de ser la indicada a la DT, i al programa de tesat. 

TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE: 
La placa ha d'estar situada al lloc indicat a la DT, amb les correccions expressament 
acceptades per la DF. 
La superfície de la placa ha d'estar recolzada a tota la seva superfície sobre un parament amb 
resistència suficient per a rebre les empentes del tesat. 
Les barres s'han d'introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant 
del sistema. 

PROCEDIMENT DE TESAT DE LES BARRES: 
El control de la magnitud de la força de tesat introduïda s'ha de realitzar mesurant 
simultàniament l'esforç del cric o la clau dinamomètrica i l'allargament experimentat per 
l'armadura.
Els valors de la força de tesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de 
tesat.
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents 
que hagin pogut sortir durant el procés. 
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han de bloquejar els 
mecanismes de tesat amb la doble femella. 
Tensió inicial a les armadures abans d'ancorar-les: <= 0,75 x Fpu, <= 0,9 x Fypk 
(Fpu = càrrega unitària màxima característica de les armadures actives) 
(Fypk = límit elàstic característic de l'acer) 
De forma temporal, i si la tensió abans d'ancorar les armadures compleix les limitacions 
anteriors, s'admet: 
- Tensió a les armadures:  <= 0,85 x Fpu,  <= 0,95 x Fypk 
Toleràncies d'execució: 
- Precisió del amidament d'allargament:  ± 2% recorregut total 
- Diferència entre la força de tesat i la prevista al programa de tesat:  ± 5% 
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat: 
     - Tendons individuals:  ± 15% 
     - Suma de valors dels tendons d'una secció:  ± 5% 

INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
Entre el final del tesat i l'inici de la injecció no ha de transcórrer més d'un mes, excepte 
quan s'hagi previst una protecció provisional de les armadures o la DF ho autoritzi. 
La injecció ha d'assegurar el rebliment total del conducte i el recobriment dels tendons. Per 
aconseguir-ho s'han de col·locar prèviament els tubs de purga que siguin necessaris. 
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S'ha de fer un informe de cada injecció, que ha de passar a formar part dels documents de 
l'obra. Aquest informe ha d'incloure les característiques del producte, la temperatura ambient 
en el moment de la injecció, el tipus de ciment, l'additiu incorporat i dosificació (si és el 
cas), la relació aigua-ciment escollida, el tipus de mesclador, durada del procés de mescla, i 
les provetes que s'han realitzat per al control de les condicions especificades. 
Velocitat d'avanç:  5 - 15 m/min 
Llargària màxima d'injecció:  120 m 
Pressió d'injecció:  <= 10 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PERFORACIÓ:
Cal verificar que durant la perforació no es produeixin danys a la resta dels elements 
estructurals.
En cas d'aparició d'esquerdes, desplaçaments de pedres, deformacions d'arcs o voltes, etc, cal 
aturar les feines, apuntalar els elements estructurals i comunicar-ho a la DF. 
Cal implantar un sistema d'evacuació de l'aigua, per tal de que produeixi un rentat del morter 
dels junts, o regalimi i taqui els paraments. 

TESAT ARMADURES: 
El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneïtat 
del programa de tesat i que el morter on es recolzen les plaques ha assolit la resistència 
mínima per a començar l'operació. 
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les 
recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el 
cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge. 
No pot haver-hi més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per 
darrera dels crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, 
el pas entre aquestes proteccions i el cric. 
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir com a mínim les següents dades: 
- L'ordre de tesat de les armadures 
- La força o pressió que ha de desenvolupar-se als gats 
- L'allargament previst i la màxima penetració de falca 
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas 
- La resistència del morter de recolzament de les plaques abans de tesat 
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments 
- Mòdul d'el·lasticitat supossat per a l'armadura activa 
- Coeficients de fregaments teòrics de càlcul 
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats. 
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials. 
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases. 
Com a mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i 
segona fins a la càrrega prevista. 
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han 
d'examinar les possibles causes de variació, com errors de lectura, de secció de les 
armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, trencament d'algun element del 
tendó, taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura 
d'allargaments, prèvia aprovació de la DF. 
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a 
la taula de tesat. 

INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
S'ha de realitzar un programa per establir l'ordre d'execució de les injeccions, on han de 
figurar les següents dades: 
Característiques de la beurada 
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     - Tipus
     - Temps d'utilització
     - Temps d'enduriment 
Característiques de l'equip d'injecció 
     - Rang de pressions
     - Velocitat d'injecció 
Forma de neteja dels conductes 
Seqüència d'operacions d'injecció 
Assajos a realitzar sobre la beurada fresca (fluïdesa, segregació, etc.). 
Fabricació de provetes per assaig d'exsudació, retracció, resistència, etc 
Volum de beurada a preparar 
Instruccions sobre actuacions en cas d'incidents (errades mecàniques i condicions climàtiques) 
Prèviament la injecció s'ha de comprovar les següents condicions: 
- L'equip d'injecció està operatiu i disposa de bomba d'injecció auxiliar
- Existeix subministrament permanent d'aigua a pressió i aire comprimit 
- Es disposa de materials suficients per la preparació de la beurada d'injecció 
- Els orificis dels conductes a injectar està preparats i identificats 
- S'han preparat els assaigs de control de la beurada 
Les connexions de les boques d'injecció han d'estar netes de formigó o qualsevol altre 
material, i han de ser hermètiques, per tal d'evitar possibles arrossegaments. 
No s'ha d'injectar si es preveuen gelades en un plaç de 2 dies, ni quan la temperatura de la 
peça sigui inferior a 5°C; de no ser possible complir aquesta prescripció, es prendran mesures 
com l'escalfament del formigó o de la beurada, sempre que siguin aprovats per la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior a 35ºC, es aconsellable refredar l'aigua de la 
mescla.
Abans d'iniciar la injecció s'han d'obrir tots els tubs de purga. 
La injecció ha de fer-se des de l'ancoratge més baix o des del tub de purga inferior del 
conducte.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d'amassat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. 
No han de transcórrer més de 30 minuts des de l'amassat fins al començament de la injecció, a 
menys que s'utilitzin retardadors. Durant aquest temps la mescla s'ha de mantenir en moviment 
continu.
La bomba ha de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, i amb la 
uniformitat necessària per a no produir segregacions. No es pot utilitzar aire comprimit per 
injectar la beurada. 
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al punt per on 
s'injecta, s'han d'anar tancant aquests, deixant que flueixi prèviament per ells la beurada 
fins que tingui la mateixa consistència que la que s'injecta. 
Quan s'injecti a conductes llargs i ondulats, on es precisi una pressió elevada, es pot tancar 
l'extrem pel que s'ha iniciat la injecció i continuar-la pels successius tubs de purga. 
En conductes molt llargs o de gran secció útil, pot ser necessària la reinjecció, després de 2 
hores, per a compensar l'eventual reducció de volum de la mescla. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PERFORACIÓ AMB BROCA, O TIRANT AMB BARRA, O INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 

TENSOR:
Unitat de quantitat realment col·locada, d'acord amb les indicacions de la DT. 

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). 

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
K612 - PARETS DE CERÀMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K612353W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació 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 les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no 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. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
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. 
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 parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
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Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 
mateixa modulació. 
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.
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 
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 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per 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: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

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. 

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. 
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. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
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Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

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: 
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. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- 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: 
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
     - Humitat dels maons. 
     - Col·locació de les peces. 
     - Obertures. 
     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 
     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

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: 
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. OPERACIONS DE CONTROL: 
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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. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.

K8 - REVESTIMENTS 
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K87811SA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials 
diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de 
conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua: 
     - Aigua nebulitzada 
     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals 
d'interès històric-artístic) 
     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics: 
     - Agents quelants en suspensió en un gel 
     - Resines d'intercanvi iònic 
     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats 
d'obra on intervenen conservadors-restauradors: 
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- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 

CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de 
restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de 
conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni 
s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la 
superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de 
ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador. 
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de 
conducció adequat. 
El parament, un cop net, 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 superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 
km/h i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan 
hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques. 
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre 
el que s'aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana 
per veure l'efecte de la neteja sobre el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements 
més dèbils de la façana o els que no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que 
l'element a netejar 
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt 
deteriorades.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.

SISTEMES A BASE D'AIGUA: 
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la 
pedra inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de 
l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
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La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força 
mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de 
la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades. 

SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS: 
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el 
parament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS 
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

NETEJA AMB BISTURÍ: 
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

K8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
K8B1 - HIDROFUGATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K8B12A0N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la 

finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  
CONDICIONS GENERALS:
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La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures superiors a 35ºC 
- Humitat relativa de l'aire superior a 85%
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat.
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 
penetrant i segelladora.
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell.
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar 
quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant.
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de 
comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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KM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT
KM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KM91FG3N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Parallamps tipus Franklin  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment a la paret  
- Muntat sobre sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntat superficialment a la paret:
- Encastar suports a la paret 
- Aplomat suports 
- Col·locació dels pals als suports 
- Connexió al conductor de la xarxa de terres  
Muntat sobre sòcol:
- Ancorar sòcol al paviment 
- Anivellament 
- Col·locació del pal al sòcol 
- Connexió a la xarxa de terres  
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:  ± 50 mm  
- Aplomat:  ± 20 mm  
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el 
pal, un cop instal·lat, quedi vertical.
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm
MUNTAT SOBRE SÒCOL:
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop 
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, 
encastat en el paviment.
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i 
amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per 
l'interior del pal.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.

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 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
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.

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:

- Control del conductor de baixada: 

     - El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més 
directe possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més curt, 
evitant qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.

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:

S'ha de controlar globalment.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció.

KM91 - PARALLAMPS 
KM91FG3N - Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per: 
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2'' 
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat 
superficialment a la paret 
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2'' 
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC 
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33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm 
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre 
amb pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques 
Subministre i col·locacio de comptador de llamps 
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio 
num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al requeriments establerts segons 
l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion 
del rayo´´ i el seu annex SUA.B 

KQ - EQUIPAMENTS 
KQR - RESTAURACIÓ D'ELEMENTS ARTÍSTICS 
KQRP - RESTAURACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS DE PEDRA SENSE POLICROMIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KQRPN412,KQRPU03N,KQRPU032.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 Operacions diverses amb la finalitat de restaurar elements singulars de pedra treballats amb 
formes geomètriques o escultòriques i realitzades per tècnics conservadors-restauradors amb 
estudis reglats i formats al respecte.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació d'esquerda amb repicat, neteja i reblert mitjançant injecció, amb morter i 

resines
- Eliminació de crostes amb mitjans mecànics 
- Eliminació de crostes amb mitjans químics 
- Neteja per projecció de micropartícules de vidre o altres abrasius. Un estudi previ del 

tipus de brutícia a eliminar determinarà l'abrasiu i l'energia de l'impacte 
- Neteja per radiació amb tecnologia làser. S'han de valorar els resultats de les proves 

abans d'aprovar el tractament (el laser mobilitza el ferro, per difusió, a la superfície 
que es neteja, en pedra policromada pot alterar cromàticament alguns pigments) 

- Extracció de sals amb aplicacions successives d'apòsits 
- Preparació i aplicació d'una impregnació amb producte consolidant mitjançant diferents 

capes aplicades en obra, amb la finalitat de millorar la resistència mecànica i donar 
cohesió a les molècules disgregades de la pedra 

- Restauració de volum 
- Restitució de volum amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, armat amb 

xarxa de filferro de llautó fixada amb claus de llautó/acer inoxidable 
- Aplicació d'un recobriment de pintura mineral al silicat, mitjançant diferents capes 

aplicades en obra, amb la finalitat d'igualar les tonalitats de la pedra restaurada amb la 
pedra de l'entorn 
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- Preparació i aplicació d'un recobriment hidrofugant mitjançant diferents capes aplicades en 
obra, amb la finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua

Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats 
d'obra on intervenen conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reparació d'esquerda i rebliment amb morter injectat: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els 
testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 
- Neteja amb aire a pressió i aspiració de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i neteja final
Neteges, eliminació de crostes, extracció de sals amb mitjans mecànics o manuals: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja
Consolidació superficial, veladura, hidrofugat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva del producte amb els intervals d'assecatge necessaris
Restitució de volum amb morter de reconstrucció: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Extracció de les sals solubles de la pedra amb aplicació d'apòsits i aigua desionitzada 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes 
- Talla de la zona restituïda per tal de reproduir les formes originals, un cop el morter hagi 
endurit
CONDICIONS GENERALS:
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui 
expressament la DF.
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REBLERT AMB MORTER:
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir de la superfície de l'element. 
A la superfície no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
No hi ha d'haver restes de morter o d'adhesiu.
ELIMINACIÓ DE CROSTES, NETEJA I EXTRACCIÓ DE SALS:
A l'element no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades, amb 
decoloracions o d'altres defectes. 
No han de quedar alterats el color ni la textura superficial de l'element. 
L'element, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL:
El consolidant no ha de deixar residus ni produir modificacions de l'aspecte superficial del 
substrat on s'aplica (color, lluentor, etc). L'envelliment del consolidant no ha de produir 
compostos nocius per a la pedra i ha de permetre que sigui possible un nou tractament.
La superfície ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a la saturació.
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El consolidant ha de penetrar fins a la part de la pedra que està en bon estat.
Les propietats físiques de la pedra tractada han de ser similars a les de la pedra original 
sense tractar.
HIDROFUGAT:
L'hidrofugant ha de ser incolor, estable als agents químics interns i externs i als raigs UV. 
No ha de produir residus, no ha de ser tòxic, ni modificar l'aspecte superficial del material 
petri. Ha de mantenir la permeabilitat al vapor d'aigua i permetre tractaments posteriors. 
L'hidrofugant ha de permetre la permeabilitat des de l'interior però repel·lint l'aigua en la 
superfície de la pedra, disminuint la tensió superficial del substrat.
RESTITUCIÓ DE VOLUM AMB MORTER DE RECONSTRUCCIÓ:
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes.
VELADURA:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
EXTRACCIÓ DE SALS SOLUBLES:
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de 
conducció adequat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs els ha d'efectuar personal tècnic amb titulació reconeguda oficialment, i han 
d'estar aprovats prèviament per la direcció facultativa.
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C i sense 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.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada.
Un cop finalitzades les operacions, es retiraran els materials fungibles i embalatges 
utilitzats.
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REBLERT AMB MORTER O RESTITUCIÓ DE VOLUM AMB MORTER DE RECONSTRUCCIÓ:
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 40°C. 
Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricat, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Les superfícies on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l'aigua regalimi. 
L'operació de talla de l'element, en el cas de restitució de volum, s'ha de realitzar un cop 
el morter hagi assolit la resistència necessària.
Els morters de restauració que s'han d'utilitzar en elements de pedra singular, han de ser 
lliure de sals i han de tenir una resistència mecànica inferior a la pedra a reintegrar 
volumètricament.
ELIMINACIÓ DE CROSTES, NETEJA I EXTRACCIÓ DE SALS:
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada. 
S'ha de fer un assaig previ sobre una petita zona de l'element a tractar per tal de comprovar 
l'efecte de la neteja sobre el material. 
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El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
El producte utilitzat, en el seu cas, ha de ser compatible amb la pedra a netejar. 
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de 
l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja o de l'esbandida, en el seu cas, per tal d'evitar que 
rellisqui per tota la superfície. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL:
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 30°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 60%. 
La superfície ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos ni sals. 
Prèviament a l'aplicació del consolidant és convenient netejar el parament en profunditat. En 
el cas que durant l'operació de neteja s'hagin utilitzat detergents s'haurà d'eliminar amb 
aigua qualsevol resta dels mateixos per a evitar l'aparició de decoloracions. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el consolidant a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
S'ha de fer un assaig previ sobre una petita zona de l'element a tractar per tal de comprovar 
l'efecte del producte sobre el material. 
En funció de les necessitats, l'aplicació del consolidant s'ha de fer per algun dels següents 
sistemes: per polvorització, per impregnació amb paletina, per percolació o per goteig. 
El sistema d'aplicació del consolidant s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF. 
El nombre de mans a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
S'ha de determinar l'eficàcia del tractament i les seves repercussions en la cristal·lització 
de sals i formació de gel. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.
VELADURA:
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 30°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 60%. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet l'utilització de procediments artificials d'assecatge.
HIDROFUGAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 35°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 85%. 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats. 
La superfície ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos ni sals. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant raspallat. 
Si a la superfície d'aplicació hi ha esquerdes, s'han de corregir abans d'aplicar el producte. 
Si l'element s'ha tractat prèviament amb algun producte, l'hidrofugant a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant, s'han de deixar passar quinze dies abans 
d'aplicar l'hidrofugant. 
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Es farà un assaig previ sobre una petita superfície de l'element a tractar per tal de 
comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70 % 
- És compatible amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fora i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
S'ha de determinar l'eficàcia del tractament. 
S'ha d'aplicar de forma uniforme per tota la superfície. 
El sistema d'aplicació de l'hidrofugant s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la DF. 
El nombre de mans a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

REPARACIÓ D'ESQUERDA:
m de llargària realment reparada, executada d'acord amb la DT.
NETEGES, CONSOLIDACIÓ, VELADURA, HIDROFUGAT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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6.1  Informe estructural (BBG) 
  

1. OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT

L’objecte d’aquest document és explicar i justificar les decisions preses en el projecte 
de rehabilitació estructural de la xemeneia de Can Sales, a Viladecans

2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA

La xemeneia, construïda conjuntament amb la resta del complex fabril pels volts de 
1950, presenta greus signes de desestabilització, ja que està molt inclinada en la 
direcció del vent dominant, que s’orienta en direcció NE-SO, comprimint la xemeneia  
pel costat SO. Al llarg del fust, de secció circular, va disminuint esglaonadament el 
gruix de les parets, passant de 35cm. a la secció de sortida dels forns, fins a 15cm. a 
l’últim tram. Les peces ceràmiques que la composen van ser fetes a mida i tenen forma 
de sector circular, de manera que, des de l’exterior, es pot observar que les cares són 
arrodonides i que totes les peces tenen la mateixa mida.

VISTA ACTUAL DE LA NAU DE CAN SALES        TOTXOS ARRODONITS PER LA SEVA CARA EXTERIOR

De dalt a baix de la xemeneia hi ha dues esquerdes verticals que han estat reparades 
amb un conjunt de cinturons metàl·lics distribuïts al llarg del fust. L’últim tram superior 
de la xemeneia es troba en molt mal estat i la cornisa superior presenta un alt nivell de 
degradació, ja que ni tan sols es troba completa.

VISTA DE L’INTERIOR I TRAM INICIAL DE LA XEMENEIA, AMB L’OBERTURA INFERIOR
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L’antiga nau de Can Sales disposava del 
sistema de forns Hoffmann, que 
permetia assolir la temperatura de 
cocció al total de la superfície de la nau, 
al temps que garantia canvis de 
temperatura graduals. Per això la planta 
es composa d’una gran galeria anular de 
secció abovedada dividida en cambres 
amb diverses boques comunicades a la 
xemeneia central. El foc podia circular al 
llarg de les galeries, on s’escalfava 
gradualment, al temps que permetia que 
es donessin els procesos de cocció i 
refredament de les peces ceràmiques 
que es produïen a la planta superior. 
L’aire escalfat, a través de les distintes 
boques, comunicava amb la base de la 
xemeneia, col·locada a l’espai central de 
la galeria, per on acabava de sortir el 
fum cap a l’exterior.

Per tant, la base de la xemeneia compta 
amb una estructura de voltes força 
massissa i potent al seu voltant. 
L’empenta de les voltes de la galeria 
perimetral queda compensada a 
l’interior, però cal comprovar que no 
representa cap problema a l’exterior, on 
el mur ha d’absorbir l’empenta 
horitzontal d’aquestes voltes. Però 
aquest aspecte escapa del contingut 
d’aquest treball.

PLANTA I SECCIÓ D’UN FORN HOFFMANN

VISTA DE L’INTERIOR DE LES GALERIES DE BASE D’UN FORN HOFFMANN
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3.  CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA DE LA XEMENEIA

Pel que fa a la modelització de la xemeneia, es decideix separar-la de la base dels 
forns, atès que, donada la gran potència estructural del basament del conjunt, el fust 
de la xemeneia pot ser estudiat únicament des del pla horitzontal on emergeix per 
damunt de les grans voltes. Es pot considerar que la xemeneia està encastada en 
aquesta macroestructura ceràmica de les voltes perimétriques, que li atorguen un 
elevat grau de coacció a qualsevol moviment en la seva base.

Per fer la modelització de la xemeneia, la secció circular s’assimila a una secció de 
dodecàgon, per tal de facilitar el mallat del model en elements finits. S’estableixen 
certes divisions al llarg del fust per tal de poder donar els diferents gruixos que van 
esglaonant el gruix del mur circular al llarg de l’alçada. També es té en consideració la 
actual inclinació de la xemeneia. No obstant això, ja des d’un bon inici del modelat es 
considera l’opció de desmuntar el tram superior (en una altura propera als 5’50 metres, 
en els que hi ha un gruix de paret de 15cm.) tornant-lo a reconstruir perfectament 
vertical, amb una doble intenció: Reduir el desplom del fust, per una banda, i facilitar la 
ubicació de la nova plataforma horitzontal de tesat, que s’emplaçaria a la secció més 
alta que no s’enderroqués, per l’altra. Això vol dir que aquesta plataforma estaria 
situada a 5’50 metres de la coronació del fust, i que el material que s’afegís per damunt 
d’ella quedaria perfectament vertical un cop acabada la intervenció.

Tot seguit s’explica el procés de càlcul que s’ha seguit per comprendre el 
comportament de la xemeneia, a fí d’estudiar, proposar i detallar una solució i, 
finalment, poder estudiar el funcionament d’aquesta.

3.1. Com es podia haver calculat?

El mètode de referència per fer el càlcul de xemeneies que s’acostumava a emprar durant 
el període en que es va construir Can Sales era el que figura al llibre “Estàtica Aplicada” 
de Rudolph Saliger, que era considerat com un llibre molt fiable i de referència gairebé 
obligada. Doncs bé, al “capítol II-8 : Flexió composta”, A l’exercici 3er “Chimenea de 
ladrillo”, Saliger donava les pautes per calcular i dimensionar una xemeneia industrial. Va 
ser un llibre molt introduït entre els arquitectes i enginyers europeus. Es basava en la 
Norma DIN alemanya, i entre 1932 i 1957 va ser reeditat en 7 ocasions. Aquest mètode el 
va estudiar el sotasignant en els seus estudis cap a 1967-68, i, fins i tot, el va explicar 
sovint al llarg dels seus primers anys com professor d’estructures.

Si entenem que aquest era un mètode dominant al llarg d’aquells anys, anem a 
comprovar la xemeneia de Can Sales, utilitzant la teoria de Saliger:

● S’estudia la flexió composta a que està sotmesa l’estructura de la xemeneia, per tal 
d’acabar obtenint la tracció que pateix la secció més desfavorable. Per fer aquesta 
primera operació hem considerat els mateixos valors que s’aplicaven a l’època del 
Saliger, tant pel que fa a la força del vent com pel que fa a les densitats dels 
materials. Per començar s’estableix com a densitat de la ceràmica massissa un 
valor de 1’8 Tn./m³, que s’incrementa fins a 1’9 Tn./m³ per tenir en compte la 
presència dels junts de morter. 

● Per calcular la pressió total del vent (w) s’adopta la fórmula proposada per Saliger, 
amb un valor    w  =  2/3 · (120 +  0’6 · h)  =  2/3 · (120 + 0’6 · 22’3) =  88’9 Kg./m²  
considerant tota l’envergadura frontal del fust en cada tram. El factor 2/3 és un 
factor variable que depèn de la forma en planta del fust. Pel cas de una planta 
circular es considerarà aquest valor de 0’667.
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● Es divideix el fust de la xemeneia en cinc troncs, corresponents amb les variacions 
de gruix de la paret del fust. De cada un d’aquests troncs es calcula el volum per tal 
d’obtenir el pes propi de la xemeneia. El tram inferior, amb un gruix de 35cm. 
mesura 0’60 metres d’alçada. Els tres trams següents (amb gruixos de 30, 25 i 
20cm.) mesuren 5’40 metres d’alçada. Finalment, el tram superior, de 15cm. de 
gruix, té una alçada de 5’50 metres, i és el que s’enderrocarà.  

● S’estableix una taula de valors per cada un dels diferents trams.

Longitud   Gruix ØexteriorØinteriorSuperfície       Inèrcia     Mòdul resistent  Pes total    
Del tram   de paret    (promig)      (promig)      (promig)       (promig)          (promig)

Tram         m             cm           cmcm              cm²             cm4                 cm³              Tn.

A      5’50            15           113             83             4.634  5.730.000       101.415            4’62

B 5’40           20           138             99             7.340       13.300.000       192.753           7’33

C         5’40            25           163            114           10.884       26.980.000       331.043         10’80 

D         5’40            30           188            128           14.957       48.770.000       518.830         14’65

E         0’60            35            202           133           18.428       67.530.000       668.614           1’99 

● Tot seguit s’estudia l’estat tensional de la secció “d”, que és la secció 
presumptament més desfavorable pel fet de trobar-se en una posició inferior i amb 
un braç de palanca molt gran (cosa que pressuposa una major força 
desestabilitzadora del vent) i per tenir un gruix de paret menor que el de la secció 
“e”, situada per sota d’aquella, però a molt poca distància.

● Es calcula l’esforç axil a la secció “d”. De la Taula anterior es treuen els pesos 
totals dels trams que queden per damunt de la secció “d”, obtenint-se una càrrega 
de   N = 4’62+7’33+10’80+14’65 = 37’4 Tn.

● Es calcula la força del vent (Wf) d’acord amb la fòrmula:

Øsup + Øinf     1’01 + 2’01
Wf  =  ------------------------- x  h sobre d  x  w  =  ------------------------ x 21’7 x  88’9  =  2913 Kg.

     2   2

● S’ha de situar el punt d´aplicació de la resultant de les forces del vent actuants per 
damunt de la secció “d”. Aquest punt es situa al centre de gravetat del trapezi, a una 
distància de la base de:

H      Øinf + 2 · Øsup 21’72’01 + 2 · 1’01
   y  = ---- x ---------------------------------   =  -----------   x   -------------------------------- =  9’56 m.

3        Øinf  +  Øsup          3             2’01  +  1’01

● El moment flector que provocarà el vent en la secció “d”, sense aplicar cap majoració 
de les accions, seria:

Mw  =  Wf · y = 2’913 x 9’56 = 27’848 m.Tn. 

Entenent que aquest moment flector es produeix en la direcció dels vents dominants, 
és a dir, en la direcció  NE → SO
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● Per proseguir amb l’anàlisi, són necessàries les dades geomètriques de la secció “d”:

Diàmetre exterior Øext=  2’01 m.
Diàmetre interior  Øint=  1’41 m.
Area A= (Øext² - Øint²) · π / 4  =  1’61 m² 
Moment de inèrcia     I  =  (Øext4 - Øint4) · π / 64  =  0’607 m4

Mòduloresistente      W  =  2 · I  /   Ø  =  0’603 m³

● S’arriba ara a la comprovació tensional de la secció “d”. Es començarà calculant per 
separat les tensions que provoca el pes propi i les que provoca l’acció del vent, 
sense aplicar cap majoració de les accions (sense considerar el desplom de la
xemeneia). 

Tensions normals per pes propi:  σpp =  N / A  =  37400 / 16100  =  2’32 Kg./cm²

   Tensions normals per l’acció del vent:  σw =  ± MW/ W  =  2784800 / 603000 = 
4’618 Kg./cm² 

Les tensions resultants de sumar ambdues sol·licitacions (sense majorar-les) seran:

σmax, comp  =  2’32 + 4’618 = 6’938 Kg./cm²
σmax, trac   =  2’32 - 4’618  = -2’298 Kg./cm²

Tot i que el mètode de Saliger es va utilitzar en una època en que predominava el 
mètode d’anàlisi clàssic, en el que no hi havia el doble coeficient de seguretat, per 
aquest estudi aplicarem criteris més actuals, majorant les accions desfavorables per 
1’50 (si son accions variables) i per 1’35 (sin son càrregues permanents) i no 
alterant les accions favorables.

● Tensions màximes de càlcul en les diferents hipòtesis (sense considerar el desplom 
de la xemeneia):

- Considerant que actuen simultàniament el pes propi i el vent, entenent que 
ambdós conceptes són desfavorables: 

σmaxcomp, d  =  (2’32·1’35)+ (4’618·1’50) =  10’059 Kg./cm²
σmax trac, d   =  (2’32·1’35) – (4’618·1’50) =  -3’795 Kg./cm²

- Considerant que actuen simultàniament el pes propi i el vent, entenent que el vent 
és desfavorable i el pes propi és favorable: 

σmaxcomp, d  =  (2’32·1’00)+ (4’618·1’50) =   9’247 Kg./cm²
σmax trac, d   =  (2’32·1’00) – (4’618·1’50) =  -4’607 Kg./cm²

● Com a primera interpretació d’aquests resultats es pot concloure que les 
compressions són perfectament assumibles per la fàbrica de totxo de la xemeneia, 
mentre que les traccions màximes majorades són inacceptables i forçarien una 
intervenció de reforç de la xemeneia. En arribar a aquest punt, per trobar una sortida 
raonable que fes possible salvar la xemeneia, Saliger proposava continuar l’anàlisi 
prescindint de la zona teòricament traccionada, veient el nou estat tensional que es 
produiria en aquest cas. Creiem que no val la pena avançar en aquesta línia, ja que 
la decisió de projecte va en la direcció de reforçar la xemeneia amb una doble 
actuació, consistent, per una banda, en desmuntar els 5’50 metres superiors i 
reconstruir-los perfectament verticals, i, per l’altra, en aplicar una solució de 
postesat vertical, activada amb la intenció de reduir al màxim les tensions de tracció.
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● Si es fa una comparació entre les tensions de càlcul obtingudes i la resistència 
admissible del material segons les Taules que estaven presents a la majoria de 
Normes del últim terç del segle XX, es confirma la incorrecció del dimensionat del 
fust de la xemeneia

TAULA EXTRETA DE LA NORMATIVA FL-90: “MUROS RESISTENTES DE FÀBRICA DE LADRILLO”

Es desprèn d’aquesta Taula que el valor de la resistència a compressió per una fàbrica 
ceràmica, feta amb totxo massís i amb morters M-40, rondaria els 20 Kg./cm², i la de 
tracció seria de l’ordre de la dècima part, és a dir, d’uns 2 Kg./cm². En conclusió, les 
tensions de tracció obtingudes no serien satisfactòries, al revés del que passa amb les 
tensions de compressió, perfectament assumibles i amb un bon marge de seguretat.

Per veure la posició de la resultant del conjunt de sol·licitacions analitzades, és bo 
conèixer l’excentricitat (e) per veure si cau dins el nucli central, en el cas de no majorar 
les accions:

e  =  M / N  =  2784800 / 37400 =  7’44 cm.

Aquest valor de l’excentricitat supera la mida del radi del nucli central, i això pressuposa la 
presència de tensions verticals de tracció suficientment grans com per fissurar 
horitzontalment algunes juntes de morter, afavorint el desplom del fust de la xemeneia, que 
és el que ha passat al llarg dels seus 65 anys de vida.
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● Els resultats de l’anàlisi estructural no són massa bons, fins i tot si no es considerés 
la majoració de les accions desfavorables, i el mal comportament general de la 
xemeneia sembla estar prou justificat. Si fem cas dels mals resultats numèrics i del 
mal comportament deformacional que ha tingut, tot apunta a que la xemeneia es va 
aixecar sense fer uns càlculs previs rigorosos. Per acabar de tenir un quadre de 
resultats més complet, val la pena afegir els estats tensionals provocatspels 
desploms actuals, tal com es manifesten. Aquests desploms són importants, arribant 
a valors propers als 45cm. a la secció superior de remat del fust.

3.1.1 Anàlisi resistent de la xemeneia tenint en compte els desploms actuals.

Es recalcula l’estat tensional de la secció “d” incorporant-hi el moment flector generat 
per l’actual inclinació del fust. A continuació s’obté el valor d’aquest moment, 
desglossant-lo per trams per tal de garantir una precisió major. L’excentricitat 
considerada és aproximada:

        Pes del tram     Excentricitat promig    Moment flector afegit
   (Tn) (cm)              (m.Tn)

Tram A    4’62    38      1’76
Tram B    7’33    22      1’61
Tram C   10’80    10 1’08
Tram D   14’65      5      0’73

Total:      5‘18

● Es començarà calculant per separat les tensions que provoca el pes propi, les que 
provoca l’acció del vent i les que provoca el desplom, sense aplicar cap majoració 
de les accions.. 

   Tensions normals per pes propi:  σpp =  N / A  =  37400 / 16100  =  2’32 Kg./cm²

   Tensions normals per l’acció del vent:  σw =  ± MW / W  =  2784800 / 603000 = 
4’618 Kg./cm² 

   Tensions normals provocades pel desplom:  σw  =  ± MW / W  =  518000 / 603000 = 
0’859 Kg./cm² 

Les tensions resultants de sumar les tres sol·licitacions (sense majorar-les) seran:

σmax, comp  =  2’32 + (4’618+0’859) = 7’797 Kg./cm²
σmax, trac   =  2’32 – (4’618+0’859) = -3’157 Kg./cm²

Les tensions màximes de càlcul resultants de la combinació de les diferents 
hipòtesis seran les següents:

- Considerant que actuen simultàniament el pes propi, el desplom i el vent, 
entenent que els tres conceptes són desfavorables: 

σmaxcomp, d  =  (2’32·1’35) + (4’618·1’50) + (0’859·1’35) =  11’219 Kg./cm²
σmax trac, d   =  (2’32·1’35) – (4’618·1’50) – (0’859·1’35) =  -4’954 Kg./cm²

- Considerant ara que actuen simultàniament el pes propi, el desplom i el vent, 
entenent que el vent i el desplom són desfavorables i el pes propi és favorable: 

σmaxcomp, d  =  (2’32·1’00) + (4’618·1’50) + (0’859·1’35)=  10’407 Kg./cm²
σmax trac, d   =  (2’32·1’00) – (4’618·1’50) – (0’859·1’35) =  -5’766 Kg./cm²
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● La conclusió que es treu d’aquests resultats és encara més pessimista que les 
anteriors i porta, indefugiblement, a la necessitat de practicar el reforç que s’ha 
comentat anteriorment. Un primer recurs favorable que es recomana aplicar és la 
reconstrucció completament vertical del tram superior que, per estar molt malmès, 
s’hauria d’enderrocar en tot el tram en el que el gruix de la paret del fust és de 
15cm. (correspon a una altura d’uns 5’50 metres).

Aquesta rectificació de la verticalitat del tram A és favorable, però no té una incidència 
significativa en els valors tensionals obtinguts, que millorarien molt poc. Així, doncs, 
seguirien havent-hi tensions de tracció (majorades) de l’ordre de 5’4 o 5’5 Kg./cm², 
totalment inacceptables per la fàbrica existent. En contrapartida, les compressions de 
càlcul màximes (majorades) serien totalment acceptables.

3.1.2.  Anàlisi de la xemeneia amb mètodes de càlcul actuals

Com a complement d’aquest estudi i per verificar que les conclusions a que s’ha arribat 
amb el mètode de Saliger siguin correctes, es fa una modelització, mitjançant el 
programa SAP, i amb les accions eòliques que es dedueixen de la moderna Normativa 
(Codi Tècnic, Eurocodes, ...) amb valors de pressió eòlica molt més exigents que els 
que proposava Saliger i que eren més semblants als que resultaven de la vella 
Normativa espanyola de “Acciones en la edificación”.

Les combinades més desfavorables d’aquest segon anàlisi donen els següents valors:  

- Tensió màxima de compressió (majorada), a la secció “d”:   σmax,comp, d = 11’99 Kg./cm²

- Tensió màxima de tracció (majorada), a la secció “d”:   σmax,tracc, d = - 5’11 Kg./cm²

S’observa una major intensitat de les tensions de compressió màxima, però, com es 
veu als esquemes següents, aquests valors es donen en punts molt concrets, amb una 
extensió en planta menor que la que es deduiria pel mètode clàssic. En qualsevol cas, 
es tracta de valors que poden ser considerats acceptables (11’99 < 20 Kg./cm²) 
Curiosament, però, les traccions màximes són una mica inferiors a les que s’havien 
obtingut abans (-5’11 < -5’40 Kg./cm²). A partir d’ara es treballarà amb aquest valor de 
la tracció màxima (majorada) de -5’11 Kg./cm²

Tot i que són molt semblants, aquests nous resultats són, en conjunt, una mica menys 
negatius que els que donava el mètode de Saliger, especialment pel que fa a la 
reducció de les traccions màximes al costat NE, per on arriben els vents dominants.

Als esquemes següents hi podem veure, per separat, la representació cromàtica de les 
tensions de tracció i de compressió (majorades). A l’esquema de les traccions s’hi veu 
com les tensions tractores comencen a aparèixer des de la cota 16 (respecte a l’inici 
del fust), creixent a mida que es baixa i tenint valors per damunt de 4 Kg./cm² en els 6 
metres inferiors  

Pel que fa a les tensions de compressió, aquestes afecten, en major o menor mesura, a 
tot el fust, però agafen una certa intensitat, per damunt dels 10 Kg./cm², en el terç 
inferior del fust, arribant als màxims valors a la part baixa, als voltants de la secció “d”, 
com s’havia suposat que passaria des de l’inici d’aquest anàlisi.

La doble representació gràfica correspon als dos eixos perpendiculars en el quals s’hi 
ha aplicat el vent. Com es pot observar, una de les dues representacions coincideix 
amb la direcció més desfavorable, tal com s’identifica per la silueta inclinada de l’alçat:
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REPRESENTACIÓ TENSIONAL DEL FUST.  COMPRESSIONS
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REPRESENTACIÓ TENSIONAL DEL FUST.  TRACCIONS.
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3.2.  PROPOSTES DE INTERVENCIÓ

Com s’ha dit, la primera decisió de projecte és desmuntar els darrers 5’50 metres 
superiors i reconstruir-los amb una fàbrica de millor qualitat i aixecant-los amb una 
directriu perfectament vertical, reduint el impacte visual de la exagerada curvatura que 
aquest tram presenta actualment. Això pressuposarà una lleugera rebaixa de les tensions 
finals de la xemeneia, que seria clarament insuficient si no es fes cap altra intervenció 
per millorar la seva estabilitat. La millora és molt poc significativa, i això ens permet 
concloure que la recuperació vertical del tram superior es faria exclusivament per raons 
constructives i estètiques, no tant per raons estructurals.

Mantenint encara les reflexions en un anàlisi estructural més clàssic (Rudolph Saliger: 
Primera edició: 1932, vuitena edició: 1957) la xemeneia resulta insuficient des de 
l’origen, i això comporta la necessitat d’un reforç eficient de la mateixa. De les tres 
opcions que l’arquitecte Carlos Pereira proposava al seu Informe del 31 de gener de 
2016, la més raonable sembla la tercera, consistent en postesar el fust, introduint-hi una 
compressió vertical que permeti neutralitzar totalment, o reduir significativament, les 
tensions de tracció que s’han obtingut en els càlculs precedents. A tal efecte es proposa, 
a més de desmuntar els 5’50 metres superiors de la xemeneia (que corresponen a la part 
que es pressuposa que té un gruix de 15 cm.) fer en aquesta cota una plataforma 
horitzontal a 5’50 metres de distància de l’actual coronació. Des d’aquesta plataforma es 
llençaria cap avall un tensor (en principi es proposaria centrar-lo amb l’eix ideal de la 
xemeneia) de manera que s’introduís una tensió compressiva d’uns 5’11 Kg./cm²  a la 
secció “d”, que neutralitzés les tensions de tracció. 

Compressió que caldria introduir pel tensor:   F =  Area de la secció “d”  ·  5’11 Kg./cm²  

F =  14957cm² x 5’11 Kg./cm²  =  76.430 Kg. 

Amb aquesta força F, les màximes compressions (majorades) s’incrementarien també en 
5’11 Kg./cm², i seguirien sent admissibles, ja que  11’22 + 5’11 = 16’33 Kg./cm² < 20 
Kg./cm ².

No obstant, la força F resultant (76.430 Kg.) és molt elevada i comportarà alguns 
problemes constructius. És convenient rebaixar-la, i això ens portaria a una triple 
possibilitat:

a) Descentrar la posició del tensor vertical en la secció “a”, aproximant-lo uns 25cm. 
en direcció cap al costat convex de la deformació. D’aquesta manera concentrarem 
més les tensions compressives de postesat incorporant-les a la zona precisa on 
ara hi ha les majors tensions de tracció. A la secció “e”, que és on s’aturaria i es 
recolliria el tensor, l’excentricitat que quedaria hauria de ser 10cm., és a dir, que el 
tensor no quedaria perfectament vertical.

b) Acceptar que quedessin tensions de tracció màximes, després del postesat, amb el 
valor limitat als 2 Kg./cm² que es considerava que és el valor de la tensió 
admissible a tracció, d’acord amb els raonaments previs.

c) Considerar simultàniament les dues opcions anteriors.

No hi ha cap dubte que la tercera opció podria ser la més sensata per no mobilitzar 
forces F de tanta magnitud, i en aquest sentit s’encaminarà la solució que es proposa.
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Per començar, s’analitza l’increment tensional de cada una de les seccions -b, c, d i e-
després d’introduir una càrrega de 76.430,27 kg. D’acord amb els valors de les àrees 
de les seccions explicats prèviament, obtenim els següents resultats:

σb= 10,529 kg/cm²

σc= 7,170 kg/cm²

σd= 5,133 kg/cm²

σe= 4,210 kg/cm²

Aquests increments, sumats a les tensions ja existents a la xemeneia, tot i que en cap 
cas superarien la resistència admissible de la fàbrica a compressió, representen valors 
bastant elevats que seria aconsellable reduir. D’altra banda, com ja s’ha dit, tenint 
present que la resistència de la fàbrica a tracció admet un 10% de la resistència a 
compressió, no es considera necessari anul·lar per complert les traccions. Fins al valor 
de 2 kg/cm² de tracció es considera que la fàbrica ho podrà absorbir.

Per tant, tal i com ja s’ha anunciat anteriorment, es planteja l’opció d’afegir una càrrega  
de postesat de menys valor, amb una certa excentricitat cap a la cara convexa de la 
curvatura. Per tal d’ajustar els resultats i optimitzar tant la càrrega com l’excentricitat, 
es segueix el mètode prova-error.

Inicialment, es parteix de la hipòtesi de col·locar una càrrega de 40.000 kg. amb una 
excentricitat de 20 cm. a la secció “d”. En estudiar les conseqüències d’aquesta 
actuació en les diferents seccions veiem que aquesta secció “d”, la més desafavorida, 
rebria un increment tensional de 4,22 kg/cm² (compressió), resultant finalment el 
següent estat tensional:

σmax, tracc = 5,11 kg/cm² - 4,22 kg/cm² = 0,89 kg/cm²

Aquest valor és prou acceptable però és una mica conservador, i seria raonable provar 
d’ajustar-nos una mica més, fins arribar al límit establert de 2 kg/cm².

Per motius constructius és convenient reduir al màxim el valor de la càrrega, ja que el 
gruix de la paret de la xemeneia on podríem recolzar l’estructura necessària per 
suportar el pes de 40 Tn. només té 20 cm., dels quals se’n haurien de descomptar 7’5 
per tenir una mena de “pitxolí” que faci possible mantenir un acabat totalment ceràmic 
per l’exterior. Per altra banda, l’excentricitat màxima que es pot plantejar també és 
limitada, ja que la força del vent que equilibraria la situació actual podria acabar 
comprometent l’estabilitat de la xemeneia.

Per tant, ajustant aquests dos paràmetres plantegem comprovar el cas de col·locar una 
càrrega de 30.000 kg amb una excentricitat de 25 cm. a la secció “a” i de 10cm. a la 
secció “e”. Amb aquestes condicions obtenim una tensió addicional de 3,45 kg/cm², de 
manera que la tensió màxima de tracció resultant es redueix fins a 1,66 kg/cm², que és 
un valor molt més raonable. Això pressuposa certament tenir el tensor lleugerament 
inclinat. Aquests valors es podrien ajustar encara una mica més, tant a nivell de 
càrrega aplicada al tensor (30.000 o 35.000 Kg) com d’excentricitat exacta, dalt i baix 
(seccions “A” i “d”).

Queda un darrer aspecte per concretar. És el que te a veure amb la forma de concretar 
les plataformes de fixació del tirant. Es plantegen bàsicament dues possibilitats: Fer-ho
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amb acer o fer-ho amb formigó. Les dues opcions estan tantejades i dibuixades en els 
plànols que acompanyen aquest estudi.

Si es fa amb acer, es proposa construir una malla de perfils, amb forma d’estrella de 
cinc puntes (tant a la secció “A” com a la secció “E”) formada per perfils tipus HEB-180, 
deixant una obertura en el creuament de les cinc puntes, per introduir-hi el tensor 
vertical.

Si, en canvi, es decideix optar pel formigó armat es proposen dues lloses (també a les 
seccions “A” i “E”) amb pendents per que l’aigua de pluja no s’hi pugui acumular. La 
llosa superior recolzaria sobre el tall horitzontal complet fet previament a la part alta de 
la xemeneia. Aquesta llosa es separarà 7’5cm. del perímetre exterior, a fi de poder 
mantenir la textura vista ceràmica a tot el fust.  La llosa inferior es suportarà mitjançant 
l’execució d’uns boquets laterals que no arribaran fins a la superfície perimetral del 
fust.

..................................................................................................................................
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6.2 Proposta protecció contra descàrregues elèctriques atmosfèriques: 
Parallamps (INGESCO) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Ref: 101590/101589 
 
S/Ref: XEMENEIA CAN SALES (VILADECANS) 
 
Terrassa, 31 de agosto de 2016 
 
Señores,  
 

En respuesta a su solicitud y en base a la información por ustedes facilitada, nos place 
adjuntarles el proyecto de diseño relativo a la construcción de un sistema de protección 
integral contra las descargas eléctricas atmosféricas, compuesto por: 
 
Protección externa frente al rayo:  

 Construcción de un sistema de protección contra el rayo. Código Técnico de la Edificación – 
CTE SUA-8 
 

 Certificación del sistema por parte de Quibac, SA Entidad de Inspección, empresa 
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), número 41/EI069. 

 
 
 

Agradeciendo de antemano su atención, les saludamos atentamente. Muchas gracias. 
 
 

 
 
 
 

Carles Gallardo 
Dpto. Ingeniería 

CG/mp 
 
 
 

EDIFICA ARQUITECTES 
PERE IV, 51. 2º 4º 
8018 - BARCELONA 
 
A la atención de IRINA PELAEZ, 
 
  
 

Carlessssss Gallardo
Dpto. Ingeniería

 
 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE IMPACTO DE RAYO  (Norma CTE SU 8) 

 
Situación geográfica: Estructura ubicada en VILADECANS (BAIX LLOBREGAT) 
Densidad de impactos de rayo sobre terreno: 4 Impactos/año, km2 
 
DETERMINACIÓN ÍNDICE Na 
(Frecuencia aceptable de impacto de rayo sobre la estructura a proteger) 
 

C2 – Coeficiente de la estructura: Tejado Común  y estructura Común  
C3 – Contenido de la estructura: Otro  
C4 – Ocupación de la estructura: Resto de estructuras  
C5 – Consecuencias sobre el entorno: Resto de estructuras  
C – C2*C3*C4*C5: 1 
 
Na  - Frecuencia aceptable de impacto de rayos: 0,0055 

 
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE Ne 
(Frecuencia esperada de impacto de rayo sobre la estructura a proteger) 
 

C1 – Situación de la estructura: Rodeada - Estructuras bajas  
Ng - Densidad de impactos de rayo sobre terreno: 4 Impactos/año, km2 
Ae -  Superficie de captura de la estructura aislada: 18275,46 
 
Ne  - Frecuencia esperada de impacto de rayo: 0,054826 

 
 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

E – Eficacia: 0,899683 
 Nivel de protección requerido: III 
 

Según los cálculos efectuados concluimos que: 
 

- Al ser la frecuencia esperada de impactos de rayos (Ne) mayor que la frecuencia 
aceptable (Na), es NECESARIO disponer de un sistema de protección contra el rayo. 



 
 PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE AL RAYO: OPCIÓN 1  

 
Para ofrecer protección a sus dependencias de XEMENEIA CAN SALES en VILADECANS, es 
necesario proceder a la construcción de una instalación de pararrayos, siguiendo el criterio 
establecido en el nuevo Código Técnico de Edificación, la cual estará formada por: 
 

INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 

 
SISTEMA DE CAPTACIÓN 
 

 Estará formado por un cabezal del sistema INGESCO-PDC (Pararrayos Normalizado), 
Modelo 3.1 de 60 metros (Nivel III) de radio de zona de protección acoplado a un mástil de 
tubo de hierro galvanizado de unos 3 metros de longitud, fijo a la estructura. 

 
IMPORTANTE: El pararrayos INGESCO-PDC ha superado con éxito los ensayos y pruebas de certificación siguientes:  

  Ensayos de corriente soportada, en el laboratorio BET, Blitzschutz & EMV Technologiezentrum (Menden, RFA, 
1998) y en el laboratorio ISKRA ZASCITE – Surge voltaje Protection Systems, Engineering and Cooperation 
(2001). 

  Ensayo de evaluación del tiempo de cebado de pararrayos PDC (anexo C UNE 21.186), en el Laboratorio de 
Alta Tensión LABELEC (2005). 

  Ensayo de resistencia de aislamiento, en el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) de la 
Generalitat de Catalunya (1997). 

  Certificado de cumplimiento del reglamento de la marca AENOR, emitido por Laboratorio de Alta Tensión 
LABELEC (2002). 

  Certificado de corriente soportada, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC (2002). 
  Certificado de aislamiento en condiciones de lluvia, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC 

(2001). 
  Certificado de producto nº ESPMDD004531-B, emitido por la entidad de certificación Bureau Veritas 

Internacional (2006).  
  Ensayo de componentes de protección contra el rayo (CPCR), según UNE-EN 50.164/1 (2007). 

 
 
RED CONDUCTORA 
 

 Se ha previsto la construcción de un bajante de conexión a tierra mediante la utilización de 
cable de cobre de 50mm2 de sección, fijo a la estructura del edificio mediante abrazaderas 
con cierre a presión. 

 
   Se recomienda la colocación de un sistema de control de rayos compuesto por un contador 

CDR-11. 
 
 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 

 Se ha previsto la construcción de un nuevo sistema de puesta a tierra, de acuerdo con las 
necesidades de la obra. El sistema dispondrá de arqueta de registro y drenaje, electrodos 
(verticales u horizontales) y puente de comprobación. 

 
 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PARARRAYOS 
 

 Certificación por parte de Quibac, SA Entidad de Inspección, empresa acreditada por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) con el número de acreditación 41/EI069, de 
su(s) instalación(es) de protección contra el rayo, estableciendo el estado de conformidad 
en base a los requerimientos establecidos según la exigencia básica SUA: 8 del Código 
Técnico de la Edificación "Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo". 
Aprobado por el R.D. 314/2006 de 17 de Marzo (B.O.E. 28/03/2006), modificado por Orden 
Ministerial en Abril de 2009 y actualizado a marzo de 2010 incluyendo las modificaciones 
del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE de 11 de marzo de 2010). 

 



 
 PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE AL RAYO: OPCIÓN 2 

 
Para ofrecer protección a sus dependencias de XEMENEIA CAN SALES en VILADECANS, es 
necesario proceder a la construcción de una instalación de pararrayos, siguiendo el criterio 
establecido en el nuevo Código Técnico de Edificación, la cual estará formada por: 
 

INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 

 
SISTEMA DE CAPTACIÓN 
 

 Estará formado por un cabezal del sistema de captación tipo Fránklin, Modelo Punta 
Multiple (acero) de 45 metros de radio de zona de protección (Nivel III) acoplado a un mástil 
de tubo de hierro galvanizado de unos 3 metros de longitud, fijo a la estructura. 

 
IMPORTANTE: El pararrayos INGESCO-PDC ha superado con éxito los ensayos y pruebas de certificación siguientes:  

  Ensayos de corriente soportada, en el laboratorio BET, Blitzschutz & EMV Technologiezentrum (Menden, RFA, 
1998) y en el laboratorio ISKRA ZASCITE – Surge voltaje Protection Systems, Engineering and Cooperation 
(2001). 

  Ensayo de evaluación del tiempo de cebado de pararrayos PDC (anexo C UNE 21.186), en el Laboratorio de 
Alta Tensión LABELEC (2005). 

  Ensayo de resistencia de aislamiento, en el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) de la 
Generalitat de Catalunya (1997). 

  Certificado de cumplimiento del reglamento de la marca AENOR, emitido por Laboratorio de Alta Tensión 
LABELEC (2002). 

  Certificado de corriente soportada, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC (2002). 
  Certificado de aislamiento en condiciones de lluvia, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC 

(2001). 
  Certificado de producto nº ESPMDD004531-B, emitido por la entidad de certificación Bureau Veritas 

Internacional (2006).  
  Ensayo de componentes de protección contra el rayo (CPCR), según UNE-EN 50.164/1 (2007). 

 
 
RED CONDUCTORA 
 

 Se ha previsto la construcción de un bajante de conexión a tierra mediante la utilización de 
cable de cobre de 50mm2 de sección, fijo a la estructura del edificio mediante abrazaderas 
con cierre a presión. 

 
   Se recomienda la colocación de un sistema de control de rayos compuesto por un contador 

CDR-11. 
 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 

 Se ha previsto la construcción de un nuevo sistema de puesta a tierra, de acuerdo con las 
necesidades de la obra. El sistema dispondrá de arqueta de registro y drenaje, electrodos 
(verticales u horizontales) y puente de comprobación. 

 
 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PARARRAYOS 
 

 Certificación por parte de Quibac, SA Entidad de Inspección, empresa acreditada por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) con el número de acreditación 41/EI069, de 
su(s) instalación(es) de protección contra el rayo, estableciendo el estado de conformidad 
en base a los requerimientos establecidos según la exigencia básica SUA: 8 del Código 
Técnico de la Edificación "Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo". 
Aprobado por el R.D. 314/2006 de 17 de Marzo (B.O.E. 28/03/2006), modificado por Orden 
Ministerial en Abril de 2009 y actualizado a marzo de 2010 incluyendo las modificaciones 
del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE de 11 de marzo de 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNO CONTRA EL RAYO 
 

N/Ref. 101590/101589 
 
 
 
 PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE AL RAYO 

 
 
OPCIÓN 1 
 
 

 Construcción de una instalación de pararrayos equipada con un terminal del sistema 
INGESCO PDC (Pararrayos Normalizado) ..................................................................  2.696,92 € 

 Materiales necesarios: 
- Ref. 101000:     1 terminal del sistema INGESCO PDC (Pararrayos Normalizado) Modelo 3.1  (UNE 50.164) 
- Ref. 111012:     1 Pieza adaptación 1 1/2" Ø20mm conductor redondo 
- Ref. 114043:     1 Mastil 3m Ø 1'1/2" AC.GALV 
- Ref. 118081:     44 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm2 (UNE 50.164) 
- Ref. 117072:     32 Cable trenzado de cobre 50 mm (UNE 50.164) 
- Ref. 112024:     1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2" 
- Ref. 119091:     1 Tubo de protección hierro galvanizado (3m) + PVC 
- Ref. 255007:     1 Sistema de puesta a tierra tipo INGESCO formado por: Electrodos (máximo 9), arqueta 

de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de las picas. 
 
 

 Colocación de un contador de rayos  CDR-11 .............................................................  293,76 € 
 Materiales necesarios: 

- Ref. 430019:     1 Contador de rayos CDR-11 
 

 

 TOTAL PRESUPUESTO.................  2.990,68  € 

IVA VIGENTE NO INCLUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/Ref. 101590/101589 
 

 
OPCIÓN 2 
 

 Construcción de una instalación de pararrayos equipada con un terminal del sistema de 
captación Fránklin ........................................................................................................  2.128,78 € 

 Materiales necesarios: 
- Ref. 110001:     1 Punta múltiple IN 
- Ref. 111012:     1 Pieza adaptación 1 1/2" Ø20mm conductor redondo 
- Ref. 114043:     1 Mastil 3m Ø 1'1/2" AC.GALV 
- Ref. 118081:     44 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm2 (UNE 50.164) 
- Ref. 117072:     32 Cable trenzado de cobre 50 mm (UNE 50.164) 
- Ref. 112024:     1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2" 
- Ref. 119091:     1 Tubo de protección hierro galvanizado (3m) + PVC 
- Ref. 255007:     1 Sistema de puesta a tierra tipo INGESCO formado por: Electrodos (máximo 9), arqueta 

de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de las picas. 
 
 

 Colocación de un contador de rayos  CDR-11 .............................................................  293,76 € 
 Materiales necesarios: 

- Ref. 430019:     1 Contador de rayos CDR-11 
 

 

 TOTAL PRESUPUESTO.................  2.422,54  € 

IVA VIGENTE NO INCLUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En el supuesto de necesitar algún tipo de acceso especial (grúa, plataforma elevadora,…) para llevar a 

cabo los trabajos que nos ocupan, correrá a cargo del Sr. Cliente. 
 
Nota:  La presente propuesta ha sido elaborada a partir de la información y los datos facilitados por 

ustedes, pudiendo verse modificada en función de las necesidades de la obra. 



N/Ref. 101590/101589 
 

 

 CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PARARRAYOS 
 

 Certificado de Inspección de 1 instalación(es) de pararrayos a través de la 
Entidad de Inspección núm. 41/EI069, Acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) en base a los requerimientos establecidos según la exigencia básica 
SUA: 8 del Código Técnico de la Edificación "Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción del rayo" y su anejo SUA.B ..................................................................  313 € 

IVA VIGENTE NO INCLUIDO 

 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
 Validez Oferta: 3 Meses. Los precios y partidas económicas detalladas, serán válidas si se 

realizan la totalidad de las adecuaciones propuestas.  
 El SPCR (Sistema de Protección Contra el Rayo) cuenta con una Garantía de 2 Años a 

partir de la fecha de su instalación y 5 años en materiales. 
 El Plazo de entrega aproximado es de 2 semanas, y se hará efectivo a partir de la finalización 

de las gestiones de coordinación empresarial. 
 En el presupuesto detallado no se incluyen los accesos especiales para la ejecución de los 

trabajos que nos ocupan (grúa, andamios, reposición materiales, obra civil, u otro elemento que 
se requiera), los cuales correrán a cargo del Sr. Cliente.  

 De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 sobre 
coordinación de actividades empresariales, rogamos faciliten, previo inicio de los trabajos, 
toda la información sobre riesgos y medidas preventivas, que puedan afectar al personal 
que prestará los servicios en sus dependencias. 

 De acuerdo al Criterio Técnico  nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las 
empresas, centros y lugares de trabajo, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en el supuesto que nuestra firma actúe como contratista principal y quede 
obligada a designar un recurso preventivo propio, nos reservamos el derecho a valorar la 
posibilidad de un incremento en el presupuesto por el coste adicional que ello pueda suponer. 

 En la ejecución de los trabajos, nuestra firma cumple la línea de subcontratación de la Ley 
32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción. 

 A los efectos de lo que dispone la L.O. 15/1999 de protección de datos, las partes hacen 
constar que los datos personales contenidos en el presente contrato o en los documentos 
previos preparativos del mismo, serán de uso exclusivo a efectos de las recíprocas relaciones 
negociables, pudiendo figurar dichos datos en los ficheros automatizados de la titularidad 
privada de cualquiera de los contratantes, en cuyo caso se reconocen mutua y recíprocamente 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los respectivos ficheros, así como la 
confidencialidad y seguridad de los mismos frente a terceros. 

 Mano de obra especializada (certificada por Bureau Veritas nº ES028472), dietas, 
desplazamientos (quedando excluidas las Baleares, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Portugal 
así como su realización en horario nocturno, sábados y festivos) y seguro de Responsabilidad 
Civil de 1.500.000€, incluidos. 

 Los materiales relacionados en el presente presupuesto cumplen con los requerimientos 
contenidos en la normativa vigente (UNE 21.186, UNE-EN 50.164 y UNE-EN 62.305) y han 
superado satisfactoriamente los controles de calidad según la normativa ISO 9001. 

 Todos los trabajos de instalación y reparación llevados a cabo por INGESCO se realizan de 
acuerdo al marco normativo vigente: Código Técnico de la Edificación (SUA-8), normas UNE 
21.186, NFC 17.102, serie de normas UNE-EN 50.164, UNE-EN 62.305 y R.B.T. 

 Conformidad de Pedido: Para la conformidad del pedido deberá devolvernos el presente 
presupuesto firmado y sellado, con los siguientes datos de facturación debidamente 
cumplimentados. 



 Importe Total:  

� Opción 1: 3.303,68 € (IVA vigente no incluido). 

� Opción 2: 2.735,54 € (IVA vigente no incluido). 

 
En espera de serles de utilidad, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 

 

Conforme CLIENTE QUIBAC SA 
 
 
 

 Sello y firma 
 

Forma de Pago (1): 
 

 
 

Entidad:  IBANE S                       
Razón Social:  CIF  
Domicilio Fiscal: 
 

 
 
 

Domicilio Envío 
Factura: 

 
 
 

E-Mail para envío 
factura: 

 

(1)  La acordada con su comercial 

 
 

NORMATIVAS de PROTECCIÓN Y PREVENCION FRENTE AL RAYO 
 
 

SECTOR: GENERAL 
 
 
PROTECCIÓN contra el rayo: 
 
 
ESPAÑA 
 

 CTE- DB SUA 8: Código técnico de la edificación. Documento de seguridad de utilización. 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

 

 UNE-EN 62.305: Protección contra el rayo. 

 

 UNE 21 186:2011: Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado. Diciembre 
2011. 

 

 Instrucción ITC-BT-23 del Ministerio de Industria y Energía. Aprobado por el Real Decreto 
842/2002 del 2 de agosto de 2002 

 

 Instrucción ITC-BT-18 del Ministerio de Industria y Energía: “Puestas a Tierra”. 

 

 
 



 
PREVENCION: 
 
ESPAÑA 
 

 REAL DECRETO 1215/1997  Orden de 18 de Julio de 1997 publicado en el BOE 7 de Agosto 
1997 (núm. 188). Ley de prevención de riesgos laborales.  

 
“ Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilización 
deberán estar protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas”. 

 
 REAL DECRETO 17-1-1997 núm. 39/1997, publicada en el BOE 31 de enero de 1997 (núm. 27). 

Servicios de prevención de riesgos laborales, 
 

“Artículo 5. Procedimiento: 
 

“Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa 
no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de 
evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados a la luz de otros 
criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos 
en: 
normas UNE 
...” 

 
 REAL DECRETO 486/1997 Orden 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

“Anexo II: Orden, limpieza y mantenimiento 
... 

 
4. Los lugares de trabajo, y en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 
siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias 
que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores”. 

 
 

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 
“ La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar 
materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección … con carácter previo, 
en el análisis y evaluación de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de 
control de los riesgos … ”. 

 
COMUNIDAD EUROPEA 

 
 DIRECTIVA 82/501/CEE: Directiva 82/501/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a 

los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales. 
 

“...el principio según el cual la mejor política consiste en evitar, desde el origen, la creación de 
contaminación y otros daños; que conviene, por tanto, concebir y orientar el progreso técnico 
teniendo en cuenta la necesidad de proteger el medio ambiente; .” 
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INFORME-DIAGNÒSTIC  
SOBRE LA XEMENEIA DE LA BÒVILA CAN SALES, A VILADECANS 
 
 
 
1. Objectius 
 
L’Ajuntament de Viladecans sol·licita la elaboració del present Informe-Diagnòstic de la 
xemeneia de Can Sales amb l’objectiu de definir les actuacions per a garantir la seva 
integritat, estabilitat i seguretat d’ús del seu entorn. 
 
Es tracta de:  
- estudiar l’estat de conservació actual de la xemeneia 
- enumerar les deficiències constructives i estructurals  
- proposar les actuacions de consolidació i els criteris de manteniment 
- avaluar la repercussió econòmica de la seva reparació 
 
Les propostes d’aquest document hauran de ser desenvolupades en un posterior 
Projecte de Execució de la rehabilitació de la xemeneia.  
  
 
 
2. Documentació preliminar 
 
Per a la redacció del present informe s’ha comptat amb la següent documentació: 
 
- Informe d’impacte i afectació patrimonial sobre el projecte d’enderrocs que 

afecten al conjunt arquitectònic de la denominada Bòvila Sales (Manuel Luengo 
Carrasco, novembre 2015) 

- Aixecament topogràfic (Altiplà, desembre 2015) 
- Inspecció visual-fotogràfica amb grúa-cistella (18 gener 2016) 
- Bibliografia específica del tema 
 
 
 
3. Característiques generals 
 
Es tracta d’una xemeneia circular, de maó, que pertany a la bòvila Marieges, a can 
Sales, Viladecans, construïda als voltants de 1950. 
 
A les fotos de l’Arxiu Municipal s’observa que sempre ha format part d’un forn tipus 
Hoffman de funcionament continu; ha sofert diverses reparacions de manteniment i 
especialment desprès de la afectació d’un llamp l’any 1964.  Per les esmentades fotos 
sembla que abans era més alta i s’ha escapçat.  
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Com la majoria de xemeneies, la seva funció és la de provocar el tiratge que facilita la 
combustió (estalvi d’energia) i d’allunyar el fum del seu entorn més immediat, dissipant-
lo en l’atmosfera.  Amb el temps aquestes construccions singulars han quedat 
obsoletes tot assolint un valor patrimonial com a símbol de la primera industrialització, 
icona de les transformacions socials produïdes per aquesta i com a referència física 
destacada dins del paisatge urbà. 
 
L’esmentat forn i la xemeneia estan situats a la cota del terreny natural (+14,89) però la 
xemeneia queda exempta a partir de la primera planta (+ 18.09).  A partir d’aquest punt 
la xemeneia assoleix una alçada de 22,27 m.  Es tracta d’una alçada mitjana entre els 
20–30 m. dels fumerals catalans on alguns exemplars superen els 60 m. (Escola 
Industrial de Barcelona, Bòvila Almirall, a Terrassa). 
  



EDIFICA arquitectes                                                                                          T. +34 93 300 16 69 
Pere IV, 51, 2º 4ª                                                                                                  F. +34 93 300 20 88 
08005 Barcelona           E. edifica@edifica.cat 
                   W. www.edifica.cat 
 
INFORME-DIAGNÒSTIC XEMENEIA CAN SALES, VILADECANS 
 

viladecans_informe_3.1     
02/02/2016 
Pàgina 5 de 20 
 

 

EDIFICA arquitectes                                                                                          T. +34 93 300 16 69 
Pere IV, 51, 2º 4ª                                                                                                  F. +34 93 300 20 88 
08005 Barcelona           E. edifica@edifica.cat 
                   W. www.edifica.cat 
 
INFORME-DIAGNÒSTIC XEMENEIA CAN SALES, VILADECANS 
 

viladecans_informe_3.1     
02/02/2016 
Pàgina 6 de 20 
 

 
No s’ha pogut definir el tipus de fonamentació per que queda embeguda en el massís 
d’obra entre les voltes dels 2 túnels del forn.  Als primers 5 metres sobre la planta 
primera la xemeneia estava situada per sota del cobert de la nau per això el fust 
presenta una diferent coloració entre les parts situades a l’interior i exterior. 
 
 

 
 
 
A la base de la primer planta existeix una obertura d’accés al tub per a reparacions i 
manteniment, però degut al seu reduït diàmetre no és fàcil endinsar-se’n.   
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El diàmetre superior exterior és de 1,10 m. (gruix de la paret: 15 cm.) i a la base de 
2,04 m. (gruix de la paret: 45 cm.).  Es suposa que està construïda amb una única paret 
que va reduint el seu gruix a mesura que guanya alçada mitjançant esgraons interiors.  
Al remat es construeixen 2 cornises de 25 cm. que sobresurten de la cara llisa del fust.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hipòtesi de l'estructura interna de la xemeneia  
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Es considera que, com la majoria de xemeneies de maó, la seva secció vertical és 
troncocònica, en aquest cas amb una forta esveltesa (h/diàm.), de valor 11 
(generalment entre 8 i 11).  La característica de Can Sales és la seva estretor: un 
diàmetre útil de 1,10 m. en la base i 0,70 m. en la boca superior.  
 
Les parets estan construïdes amb maons massissos aplantillats de 3 cm. col·locats 
amb aparell a trencajunt de pla (només s’observen els cantells) lligats amb morter de 
calç.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FITXA RESUM 
 
CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES   
material maó massís 
secció circular 
alçada total 25,47 m. 
alçada exempta 22,27 m. 
diàm. ext. sup. 1,10 m. 
gruix paret sup. 0,15 m. 
diàm. ext. inf. 2,04 m. 
gruix paret inf. 0,45 m. 
esveltesa 11 (8-11) 
origen bòvila 
funció actual inactiva 
    
    
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES   
pes propi 400 kN 
moment inèrcia base 55,30 kN 
tipologia parets paret única 
observacions anells metàl·lics en mal estat 
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4. Estat actual 
 
S’ha utilitzat una grúa-cistella per a inspeccionar l’estat actual de dalt a baixa i a curta  
distància.  A primera vista s’observa l’estat de deteriorament general de la xemeneia 
que afecta la seva integritat física i un important desplom en el terç superior.  A 
continuació es descriuen les diferents patologies observades. 
 
 

 
 
 
 
4.1 Integritat física: patologies constructives 
Es defineixen els danys que afecten al material i a la lògica constructiva de l’element. 
 
4.1.1 Remat, corona, capitell 
Està molt deteriorat, s’observen esquerdes i despreniment de maons i morter; les juntes 
estan obertes i permeten les filtracions d’aigua a les filades inferiors.  
Per la diferent coloració i qualitat dels maons es dedueix que l’últim metre va ser 
reconstruït i de una manera poc acurada, tot barrejant maons i totxana.  De fet a tota la 
xemeneia es detecten diverses reparacions realitzades al llarg de la seva vida útil.  
S’observen esquerdes importants i forats a la paret segurament per recolzar la 
plataforma de treball.   
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El remat superior és la zona que més pateix degut a la gran exposició als agents 
meteorològics i als processos químics on intervé l’aigua (hidròlisi, eflorescències, 
sulfuritzacions) caracteritzats per la pèrdua d’adherència del morter.  També és la zona 
amb més moviment degut a les oscil·lacions, al menor gruix (15 cm.) i a la menor 
incidència de la compressió (menor pes propi).  
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1.2 Tub, fust, canya 
Com s’ha comentat anteriorment, el tub té un important guerxament en el pla NE-SO 
(direcció del vent dominant) que defineix 2 cares: la cara NE, convexa, sotmesa a 
traccions i la cara SO, còncava, sotmesa a compressió.  Aquesta desviació és més 
notable al terç superior on la tracció produïda pel vent encara no és compensada per la 
compressió del pes propi.  
 
 

 
 
 
 
Cara NE 
En aquesta zona superior, sempre la més feble, es troben fissures (< 10 mm.) de 
diversa casuística: horitzontals inquietants, verticals continues trencant maó i morter, 
esglaonades resseguint el morter: reparades i reobertes successivament. Es comprova 
la ruptura i pèrdua de material ceràmic així com la disgregació del morter (el material 
està exposat a l’alternança de sol·licitacions tèrmiques i a la incidència dels factors 
meteorològics).   
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A partir de la meitat del tub destaca la existència de 2 esquerdes (> 10 mm.) verticals 
paral·leles produïdes per l’impacte d’un llamp sobre la antiga escala de rodons de ferro 
(avui desapareguda, encara romanen les fixacions entre maons).  Aquestes fissures 
també van ser reparades i el morter ha tornat a trencar. 
 
 

 
 
 
Al llarg del tub es troben anells metàl·lics en desús, rovellats, que es col·locaven per a 
compensar les traccions circulars degudes a les dilatacions tèrmiques cícliques del tub 
quan la xemeneia estava en funcionament.  
 
Cara SO 
Aquesta cara està en un relatiu bon estat amb petites fissures al situar-se en una zona 
de compressió.  També està més neta al estar en la cara resguardada del vent. 
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4.1.3 Base, pedestal 
La xemeneia en estudi no disposa d’una base diferenciada, el tub vertical connecta 
amb el forn situat a la planta baixa i a la planta superior s’entrega al paviment sense 
modificar la seva secció.  Disposa d’una boca a ras de terra per a registre de 
manteniment; possiblement antigament connectava un altre conducte de ventilació.     
Aquesta part inferior situada sota la coberta es manté en bon estat, llevat d’una fissura 
sobre la bocana en tractar-se d’una part feble de la paret (debilitat per discontinuïtat 
mecànica). 
 
 

 
 
 
4.1.4 Fonamentació 
A partir de la planta Primera (+18,09) el tub es recolza en el mur interior de la bòvila 
(amplada aprox. 2,35 m.), rigiditzat pels arcs que formen les 2 seccions del forn. 
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4.2 Estabilitat mecànica : solidesa estructural 
 
 
Durant el seu funcionament una xemeneia pateix tensions d’origen tèrmic intern (fum a 
200º) i degut a la ciclicitat de la seva operativitat amb aturades diàries o temporals.  A 
nivell extern, degut als elements meteorològics (vent) i a la seva orientació (sol) que 
presenta una pell formada per un sol material per respondre a sol·licitacions oposades.       
 
A primera vista s’observa un guerxament del tub en el pla SO/NE coincidint amb la 
direcció del vent dominant (Gregal).  La incidència del vent és una causa molt important 
en la deformació de les xemeneies encara que no la única; però en el nostre cas sí que 
sembla la raó principal.  Es distingeix la cara NE, exposada al vent, traccionada, la més 
afectada per patologies, i la SO on es comprova que el maó resisteix millor les 
compressions. 
 

 
 
Tot i que la secció circular és la que ofereix menor resistència al vent, a Can Sales es 
troba en una gran plana totalment exposada a ratxes de vent que han produït una 
progressiva deformació.  No es detecten moviments deguts a assentaments 
diferencials de la fonamentació ni del terreny.   
 
 
4.2.1 Càlcul preliminar de l’estabilitat global de la xemeneia 
 
S’ha comprovat l’estabilitat global de la xemeneia analitzant la posició del centre de 
gravetat i la aplicació de les accions. Primer de tot, amb l’alçat donat pel topògraf 
s’observa que el centre de gravetat de la xemeneia es troba dins de la base, cosa que 
fa que sota una situació de calma total, l’element és estable per si mateix. 
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Quan la situació de calma s’altera, la influència més greu que obtenim és el vent. 
Actualment al “Código Técnico de la Edificación” es donen els valors de referència 
d’acció del vent a considerar en estructures de construcció. Si apliquem aquesta 
normativa per analitzar l’estabilitat al vent, obtenim els següents valors: 
 
- Zona eòlica C: 
- Pressió dinàmica del vent: 0.52 kN/m2 (velocitat de referència = 29 m/s) 
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- Grau d’aspror: II  
- Coeficient d’exposició: 2.7 
 
Sota aquestes condicions, la pressió del vent en una primera aproximació és de 2.11 
kN/m2. 
 
Vent: factor desestabilitzador 
Si suposem l’acció del vent s’aplica al CDG de la xemeneia, obtenim un moment 
desestabilitzador de: 
- Àrea = 26.21 m2 
- Càrrega de vent = 55.30 kN 
- Moment desestabilitzador = 55.30 kN · 7.32m = 404.82 kNm 
 
Pes propi: factor estabilitzador 
La única acció estabilitzadora de l’element és el pes propi, estimat en 400 kN, per tant, 
el moment estabilitzador és: 
- Moment estabilitzador = 311.20 kNm 
 
Com que el moment de bolcada és superior al moment estabilitzador, davant de la 
màxima acció del vent contemplada en normativa, la xemeneia es troba en estat 
d’inestabilitat si els vents són molt forts. 
 
De cara a avaluar la seguretat que presenta avui la xemeneia, es verifica quina és la 
càrrega de vent màxima que garanteix l’estabilitat de l’element. Si apliquem un 
coeficient de seguretat de 1,50 front al vent, la càrrega màxima que admet la xemeneia 
és: 
- Moment desestabilitzador màxima = 311.20 kNm / 1.50 = 207.47 kNm. 
- Càrrega de vent màxima al DCG = 28.34 kN 
- Càrrega màxima de vent = 1.08 kN/m2 
- Pressió dinàmica màxima = 0.27 kN/m2 
- Velocitat màxima de referència = 20 m/s (72 km/h) 
 
Quan la velocitat del vent es trobi per sobre dels 72 km/h (20 m/s) l’estabilitat de la 
xemeneia queda compromesa. 
 
Cal comentar que la aprovació d’una nova reglamentació deixa fora de normativa 
moltes construccions legítimes fins aleshores.  L’aplicació del “Código Técnico de la 
Edificación” (2006) a les noves actuacions obliga a complir els nous requeriments 
tècnics i a assumir les responsabilitats per part dels agents participants.  Tot i que la 
xemeneia de Can Sales s’ha mantingut dreta tots aquests anys, una nova intervenció 
ha de adaptar-la als paràmetres definits al CTE.  
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5. Conclusions 
 
5.1 Les parets de la xemeneia estan molt deteriorades: s’han de reparar per a 

garantir que el tub funcioni rígidament i assegurar la seva integritat física: que 
no caiguin ni es desprenguin parts de la fàbrica. 

 
5.2 Degut al seu desplom el moment resultant del factor desestabilitzant del 

factor vent es superior al factor estabilitzant del pes propi: la xemeneia pot 
bolcar sota la pressió d’un vent extrem. 
 

5.3 La xemeneia pot mantenir-se estable però no compleix la normativa vigent: 
es considera inestable davant vents molt forts (superiors a 72 km/h ó 20 m/s). 

 
 

 
6. Proposta de estabilització 
 
Per a garantir la estabilitat de la estructura primer s’ha de reparar el tub per aconseguir 
que treballi solidàriament: sanejar la superfície tot traient el morter d’actuacions prèvies,  
grapar esquerdes, segellar les fissures amb morter no expansiu, reposar el material 
malmès.  Per aquestes intervencions es necessitarà sempre una bastida exterior.  
 
Per a desenvolupar una proposta de rehabilitació s’ha de completar l’estudi amb un 
anàlisi de la resistència dels materials, comprovar les seccions i definir la fonamentació. 
 
Degut al greu deteriorament del remat, s’haurien de desmuntar els últims 3 m. i refer-
los amb nou maons aplantillats.  Amb aquesta intervenció podria corregir-se part del 
desplom del tub.  
 
Una vegada desmuntada la corona s’aconseguirà un diàmetre més gran per a poder 
actuar a l’interior si fes falta.  S’analitzaran el materials (maó, morter) per a determinar 
la seva resistència, el sistema de trava de l’aparell, les seccions, gruixos i la existència 
o no d’una doble camisa refractaria; en definitiva, s’acabaria d’estudiar el funcionament 
físic de la construcció. 
 
A partir d’aquí s’haurien d’estudiar propostes de tècniques de estabilització i decidir 
quina solució es més adient per a l’exemplar en estudi: 
- armar i formigonar l’interior del tub per que treballi com a biga en voladís 
- formació d’una camisa interior de formigó 
- atirantar la estructura mitjançant un tensor interior 

 
En tots casos es taparà definitivament la boca superior per a protegir les últimes filades 
i evitar l’entrada d’aigua.  Si la xemeneia no està activa i sotmesa a deformacions 
tèrmiques no són necessaris els anells metàl·lics. 
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El sistema de formigonat consisteix en armar el tub similar al ferratge d’una biga i 
abocar formigó des de diferents punts.  Per aquesta tècnica és necessària la actuació 
des de l’interior on hi ha uns diàmetres molt reduïts, un promig de 90 cm.  S’haurà 
d’estudiar la fonamentació existent i el terreny per a dissenyar un recolzament resistent 
al nou pes propi i al nou moment.   
 
La formació d’una camisa interior és una solució més lleugera però depenent de les 
condicions de treball a l’interior.  S’ha de fixar un teixit o mallat d’acer a la paret interior 
del tub i projectar formigó reforçat amb fibra de vidre amb una bomba ascendent, tot 
controlant la execució amb una càmera teledirigida. 
 
Per a atirantar la estructura es fixa una corona d’acer a l’interior del nou remat de maó i 
una altra a la base: mitjançant cable d’acer i tensors es regulen les oscil·lacions del tub.  
A la base s’ha de dissenyar una solució per a contrarestar la tracció transmesa.  En 
aquest sistema es pot treballar des de l’exterior i exigeix de controls periòdics de 
manteniment.   
 
Les reparacions i tècniques descrites s’han executat en la rehabilitació de xemeneies 
similars.  El cost de la intervenció es pot valorar en aproximadament 60.000 € 
(Pressupost d’Execució Material).   

 
 
 
7. Metodologia 
 
A partir del present Informe es proposa la següent metodologia: 
 
- estudiar la resistència dels materials existents, las seccions del tub i la 

fonamentació. 
- realitzar la modelització completa de la xemeneia per a determinar la seva 

capacitat de resposta davant risc de inestabilitat existent (excentricitats per 
pandeig, accions horitzontals). 

- analitzar la idoneïtat de les propostes de consolidació, avaluar les possibilitats 
d’execució i la seva viabilitat econòmica 

- redactar un Projecte de Detall per a desenvolupar la solució tècnica més 
coherent, detallar les fases de la seva execució i valorar el cost econòmic de la 
intervenció  
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8. Resum 
 
8.1  La xemeneia de Can Sales presenta unes patologies que amenacen la seva 
integritat física i afecten la seguretat al seu entorn. 
 
8.2 Tot i la seva actual estabilitat, la xemeneia és inestable front a vents forts, no 
compleix la normativa vigent (CTE) i les futures actuacions al seu voltant comprometen 
la Responsabilitat Civil de tots els agents participants. 
 
8.3  Per a assolir a la seva consolidació s’han de fer estudis complementaris i 
desenvolupar un Projecte que defineixi la solució més adient 
 
8.4  Segons actuacions recents en intervencions similars, el Pressupost d’Execució 
Material de la seva rehabilitació es valora en aproximadament 60.000 €. 
 
 
 
I per que consti a efectes administratius, signa el present Informe, a Barcelona el 31 de 
gener de 2016. 
 
 
 
 
 
Carlos Pereira, arquitecte 
COAC núm. 18526 
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4.2. APÈNDIX 2: ESTUDI DE MORFOGÈNESI DE LES OLIVERETES  
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1.1. Objecte de l’estudi 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut correspon al Projecte d’urbanització de la modificació del 

Pla Parcial Sector Llevant (subàmbit Oliveretes - Torrent de Fondo - Via de Cornisa), al municipi 

de Viladecans, realitzat per l’empresa DOPEC, S.L. 

 

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte la prevenció de riscos 

d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar 

dels treballs. 

 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

en les obres de construcció. 

 

1.2. Característiques de l’obra 

 

1.2.1. Descripció de l'obra 

 

L’obra a realitzar és la urbanització completa del subàmbit Oliveretes - Torrent Fondo - Via de 

Cornisa del Pla Parcial Sector Llevant de Viladecans. 

 

Segons el previst en el Pla d’Obra, els treballs s’inicien amb el replanteig i demolicions de 

paviments existents i moviments de terres, pel que s’hauran de seguir, en aquesta primera fase, 

les recomanacions referents a demolicions i enderrocs del present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

A continuació el projecte preveu el tractament dels serveis, incloent l’execució d’una nova xarxa 

de clavegueram, l’execució d’una nova xarxa d’abastament d’aigua potable i reg, la instal·lació 

d’una nova xarxa d’electricitat de mitja i baixa tensió, la instal·lació d’una nova xarxa de 

telecomunicacions, la instal·lació d’una nova xarxa d’enllumenat i la instal·lació d’una nova 

xarxa de gas. Totes les xarxes seran soterrades. Per tant, caldrà aplicar les recomanacions 

referents a moviments de terres, rases, drenatges, sanejament, canalitzacions i instal·lacions 

elèctriques del present Estudi. 

 

Anàlogament, s’hauran de tenir en compte les directrius en matèria de Seguretat i Salut que 

marquen el present Document en les restants unitats d’obra previstes en el projecte, que 

cronològicament, segons el Pla d’Obra, són la realització de la pavimentació dels carrers, 

senyalització, mobiliari urbà i jardineria i finalment, els acabats i detalls. 

 

1.2.2. Pressupost 

 

El pressupost d’execució material de l’àmbit d’actuació és de VINT-I-SIS MILIONS 
CINC-CENTS UN MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS (26.501.940,66€). 
 
Aquest valor comporta un pressupost d’execució per contracte amb IVA de TRENTA-
VUIT MILIONS CENT SEIXANTA MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS (38.160.144,36 €). 
 
 

1.2.3. Termini d'execució 

 

El termini d'execució previst de l’obra és de 26 mesos. 

 

1.2.4. Personal previst 

 

Es preveu un nombre aproximat de 40 persones per a l'execució de l'obra. 

 

1.3. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra 

 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 

 

 Maquinària d’excavació 

 Maquinària de moviment de terres 

 Maquinària de compactació 

 Camions de trabuc 

 Compressors i martells pneumàtics 
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• Eines manuals 

 

Sub-base i base, ferms i paviments 
 

• Maquinària d’estesa i compactació 

• Camions de trabuc 

• Pavimentadores 

• Regs 

• Eines manuals 

 

Demolicions i enderrocs 
 

• Maquinària de càrrega 

• Camions de trabuc 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

 
Pous, rases, etc. 
 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

 
Drenatges, sanejament  i canalitzacions 
 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades 

• Recobriments 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 

• Conduccions 

• Generadors 

• Escomeses 

• Llums i projectors 

• Armaris 

• Estacions transformadores 

• Eines manuals 

 
Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 
 

• Formigoneres 

• Col·locació paviments 

• Prefabricats 

• Camions 

• Grues 

• Eines manuals 

 
Jardineria, recobriments vegetals. 
 

• Camions 

• Grues 

• Subministrament de plantes 

• Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 

• Tractaments fitosanitaris 

• Eines manuals 

 
1.4. Identificació i relació dels riscs professionals de les diferents unitats d’obra que 

poden ser evitats 
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Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 

• Caigudes per talussos 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

 

Sub-base i base, ferms i paviments 
 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Eccemes i cremades per utilització de productes bituminosos 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

 

Demolicions i enderrocs 
 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

 

Pous, rases, etc. 
 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Esquitxades de formigó 

• Causticacions 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 

• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i ensorrament de 

tubs aplegats 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Esquitxades de formigó  

• Causticacions 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Cremades amb bufador 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Cremades amb bufador 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 
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Jardineria, recobriments vegetals 
 

• Caigudes per talussos 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

 

Maquinària de moviment de terres 
 

• Bolcades 

• Caiguda d'objectes sobre l'operari 

• Incendis 

 

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 
 

• Vapors de l'asfalt 

 
Camió formigonera 
 

• Eccemes, causticacions i dermatosis 

• Esquitxades als ulls 

 
Camió de trabuc 
 

• Incendis 

• Caiguda per cantells de talús 

• Col·lisions 

• Bolcades 

 

Retroexcavadora 
 

• Bolcades 

 

Grues automòbils 
 

• Bolcades 

• Atrapaments 

• Caiguda de la càrrega 

 

Maquinària de compactació 
 

• Bolcades 

• Caiguda per cantells de talussos 

• Col·lisions 
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1.5. Identificació i relació dels riscs professionals de les diferents unitats d’obra que no 
poden eliminar-se  

 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

 

Sub-base i base, ferms i paviments 
 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

 

Demolicions i enderrocs 
 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

 

Pous, rases, etc. 
 

• Picades i talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 
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Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

 

Jardineria, recobriments vegetals 
 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

 

Maquinària de moviment de terres 
 

• Atropellaments 

• Relliscades al pujar o baixar 

 

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 
 

• Atropellaments 

• Bolcades 

• Col·lisions 

• Relliscades al pujar o baixar 

• Atrapaments 

 
Camió formigonera 
 

• Atrapaments 

• Atropellaments 

• Relliscades 

• Cops amb les caneletes de descàrrega 

 
Camió de trabuc 
 

• Relliscades 

• Atropellaments 
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Retroexcavadora 
 

• Cops i aixafaments durant el moviment de gir 

• Relliscades 

• Atrapaments 

• Projecció de pedres sobre l'operari 

• Atropellaments 

 

Grues automòbils 
 

• Atrapaments 

 

Maquinària de compactació 
 

• Atrapaments 

• Relliscades al pujar o baixar 

 

1.6. Riscs de danys a tercers 

 

Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de rases 

i pous. 

 

Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 

 

Deguts a la construcció de les noves xarxes d’enllumenat, aigua, telecomunicacions, mitja 

tensió i clavegueram. 

 

1.7. Eliminació i prevenció de riscs professionals 

 

1.7.1. Proteccions individuals 
 

 Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 

  

 Ulleres: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin esllavissar-se partícules 

agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic. 

 

 Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els quals 

el nivell de pols sigui apreciable. 

 

 Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material metàl·lic. 

 

 Cinturons de seguretat: si fos necessari treballar a nivell superior al del sòl, i si no existís 

cap altre tipus de protecció. 

 

 Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàl·lics. 

 

 Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni Col·lectiu 

Provincial. 

 

 Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin suspendre's en 

condicions meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu. 

 

 Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i quan s'hagi de 

treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat. 

 

 Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli càrregues elèctriques. 

 

 Botes aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques. 

 

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzarà, a més a 

més, protectors auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants dielèctrics. 

 

1.7.2. Proteccions col·lectives 
 

Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i maquinària sota dites línies. 

  

 Tanques de limitació i protecció 
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 Senyals de trànsit 

 

 Senyals de seguretat 

 

 Cinta de balissament 

 

 Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions de 

trabuc. 

 

 Balisament enllumenat 

 

 Extintors 

 

 Interruptors diferencials 

 

 Preses de terra 

 

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

 

Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 

 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-

se adequadament. Si la seva profunditat és major de 1.50 metres, s'hauran d'estudiar les 

possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-

se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 

 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 

sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 

elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una 

presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 

pica ben humida. 

 

Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de 4 metres. 

 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 

seva correcció si procedís. 

 

1.7.3. Prevenció específica 
 

• Cops i atrapaments per demolicions 

 

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir 

de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 

 

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris 

inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les 

demolicions en el moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 

 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 

evitar riscs. 

 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines 

i portàtils, prohibint la presència de personal. 

 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 

personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 

enrera. 

 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i 

els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 

 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 

necessari. 
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• Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 

Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 

l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 

 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 

aparcaments. 

 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

 

• Pols per circulació, vent, etc. 

 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 

 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

 

• Atrapaments 

 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, 

prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 

 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 

seguretat. 

 

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 

seguretat. 

 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 

protegides. 

 

• Caigudes a diferent nivell 

 

S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 

etc. 

 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament. 

 

• Caigudes a mateix nivell 

 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

 

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 

cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 

seguretat. 

  

• Caigudes d'objectes 

 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes 

i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra. 

 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 

prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

 

Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu 

corresponent sòcol. 

 

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 

 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 
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• Electrocucions 

 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 

(300 mA) i presa de terra. 

 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 

diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de 

presa de terra. 

 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 

• Eccemes, causticacions 

 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 

fossars, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 

 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 

• Projecció de partícules 

 

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 

 - En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 

 

 - Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 

 

 - Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 

 

 - Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 

• Cremades 

 

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 

 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 

 

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la 

calor que els arribi als peus. 

 

• Incendis-Explosions 

 

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 

serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 

 

Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 

 

• Vibracions, lumbàlgies 

 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 

operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 

trencadors, portaran cinturó antivibratori. 

 

• Punxades i talls 

 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs 

amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 

• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 

 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 

gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

 



 
 

Projecte d’Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant. 
Viladecans. 

 Annex 25. Estudi de seguretat i salut 
 

 

 

• Sorolls 

 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 

 

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 

acústiques. 

 

• Ensorraments d'excavacions 

 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar 

ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon 

al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir 

el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 

utilitzaran caretes. 

 

• Radiacions 

 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 

 

• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 

 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, 

augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de 

línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

 

Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 

ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 

 

1.7.4. Formació 
 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i 

salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de la obligatorietat que tenen de complir-

les. 

 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús 

de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les 

persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries 

per garantir el citat fi. 

  

1.7.5. Serveis sanitaris i primers auxilis 
 

• Reconeixement mèdic 

 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ 

al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si 

no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

 

• Farmaciola 

 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

• Assistència a accidentats 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 

traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 

accidentats als centres d'assistència. 
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1.7.6. Serveis comuns 

 

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 

menjars, calefacció i un recipient per a deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

1.8. Prevenció de riscs de danys a tercers 

 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  

 

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

 

Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles, 

que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de les indústries 

existents. 

 

1.9. Senyalització d’obra 

 

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal 

d'evitar accidents de curiosos. 

 

La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa a 

variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se. 

Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d'Obres. 

 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  

 

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

 

1.10. Pressupost de seguretat i salut 

 

El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de QUATRE-CENTS TRENTA-TRES 

MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (433.480,66€). 

 

 

 

Barcelona, maig de 2018 

Els autors del Projecte 

 

 

 

 

 

 

Norbert Torres i Pugès 

Eng. Camins, Canals i Ports 

 

 

 

 

 

 

Rafael Tejada Ramírez 

Arquitecte 
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APÈNDIX 1: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





Falso
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 19,38 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 17,21 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,19 €

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,16 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812
4,22 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,31 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

3,47 €

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

5,91 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

13,78 €

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

11,69 €

B144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

3,58 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,06 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

0,84 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

8,69 €

B1462241 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 puntera metàl·lica

15,03 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

184,32 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 7,51 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340
3,20 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

12,28 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

5,90 €

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

21,68 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 23,88 €
B15A0020 u Cinturó portaeines 14,24 €
B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 66,31 €
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 12,63 €
B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,11 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,40 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,28 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas

de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,11 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,64 €
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Estudi Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 18,34 €
B1ZGM2JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),

de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i salut

93,96 €

B1ZGM3JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i salut

80,12 €

B1ZGP220 u 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, per a seguretat i salut

7,97 €

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,27 €
B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i salut 2,88 €
B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W

de potència, vertical , per a seguretat i salut
143,51 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,23 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 3,18 €
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 27,17 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 26,10 €
BQU1B150 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 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

41,90 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

49,75 €

BQU21001 U Cadira 17,06 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut
37,83 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

62,92 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

63,97 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 72,13 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,54 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 36,35 €
BQUA1100 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el

treball
78,36 €

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

51,93 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 15,42 €

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-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

Rend.: 1,000 4,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 4,22 = 4,22

Subtotal: 4,22 4,22

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 4,22
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43

P-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

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 4,31 = 4,31

Subtotal: 4,31 4,31

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 4,31
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 3,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 3,47 = 3,47

Subtotal: 3,47 3,47

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 3,47
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

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

1,000      x 5,91 = 5,91

Subtotal: 5,91 5,91

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 5,91
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 13,78 = 13,78

Subtotal: 13,78 13,78

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 13,78
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,47

P-6 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres,
de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la
cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

Rend.: 1,000 12,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres,
de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la
cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

1,000      x 11,69 = 11,69

Subtotal: 11,69 11,69

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 11,69
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,27

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament
central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons CE

Rend.: 1,000 3,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament
central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons CE

1,000      x 3,58 = 3,58

Subtotal: 3,58 3,58

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 3,58
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,06 = 1,06

Subtotal: 1,06 1,06

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 1,06
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11

P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 0,84 = 0,84

Subtotal: 0,84 0,84

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 0,84
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88

P-10 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Materials
B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 8,69 = 8,69

Subtotal: 8,69 8,69

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 8,69
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12

P-11 H1462241 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
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 15,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1462241 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
puntera metàl·lica

1,000      x 15,03 = 15,03

Subtotal: 15,03 15,03

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 15,03
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,78

P-12 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

Rend.: 1,000 193,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

1,000      x 184,32 = 184,32

Subtotal: 184,32 184,32
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 184,32
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,22

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,54

P-13 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 7,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 7,51 = 7,51

Subtotal: 7,51 7,51

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 7,51
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89

P-14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 3,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 3,20 = 3,20

Subtotal: 3,20 3,20

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 3,20
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36

P-15 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 12,28 = 12,28

Subtotal: 12,28 12,28

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 12,28
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89

P-16 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a

soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 5,90 = 5,90

Subtotal: 5,90 5,90

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 5,90
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20

P-17 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires
reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Rend.: 1,000 22,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires
reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

1,000      x 21,68 = 21,68

Subtotal: 21,68 21,68

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 21,68
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,76

P-18 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,38 = 6,78
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,19 = 5,67

Subtotal: 12,45 12,45
Materials

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,100      x 0,16 = 0,02
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,020      x 12,63 = 0,25
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,11 = 0,13

Subtotal: 0,40 0,40
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19

COST DIRECTE 13,04
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,69

P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,38 = 2,91
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,19 = 2,43

Subtotal: 5,34 5,34
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,28 = 3,36

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,64 = 8,00

Subtotal: 11,36 11,36

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05

COST DIRECTE 16,75
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59

P-20 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 25,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i

salut
1,000      x 23,88 = 23,88

Subtotal: 23,88 23,88

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 23,88
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,07

P-21 H15A2020 u Cinturó portaeines Rend.: 1,000 14,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B15A0020 u Cinturó portaeines 1,000      x 14,24 = 14,24

Subtotal: 14,24 14,24
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 14,24
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,95

P-22 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 69,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 66,31 = 66,31

Subtotal: 66,31 66,31

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 66,31
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,32

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,63

P-23 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 37,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,38 = 19,38
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,19 = 16,19

Subtotal: 35,57 35,57

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36

COST DIRECTE 35,93
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,72

P-24 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 17,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,19 = 16,19

Subtotal: 16,19 16,19

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16

COST DIRECTE 16,35
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,17

P-25 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio Rend.: 1,000 2,24 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-26 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,19 = 16,19

Subtotal: 16,19 16,19
Materials

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 27,17 = 27,17

Subtotal: 27,17 27,17

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16

COST DIRECTE 43,52
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,70

P-27 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat Rend.: 1,000 5,60 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-28 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio Rend.: 1,000 7,63 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-29 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 16,19 = 1,05

Subtotal: 1,05 1,05
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,40 = 0,05

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 3,18 = 3,18

Subtotal: 3,23 3,23

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01

COST DIRECTE 4,29
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51

P-30 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio Rend.: 1,000 0,92 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-31 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 114,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,550 /R x 19,38 = 10,66
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,220 /R x 17,21 = 3,79

Subtotal: 14,45 14,45
Materials
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B1ZGM2JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN , per a seguretat i salut

1,000      x 93,96 = 93,96

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials, per a seguretat i salut

1,000      x 0,27 = 0,27

Subtotal: 94,23 94,23

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22

COST DIRECTE 108,89
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,44

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,34

P-32 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 99,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,550 /R x 19,38 = 10,66
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,220 /R x 17,21 = 3,79

Subtotal: 14,45 14,45
Materials

B1ZGM3JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

1,000      x 80,12 = 80,12

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials, per a seguretat i salut

1,000      x 0,27 = 0,27

Subtotal: 80,39 80,39

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22

COST DIRECTE 95,05
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,75

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,80

P-33 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de
coure i electrode connectat a terra.

Rend.: 1,000 263,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 HGD1222E u 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 i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 20,48 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,233 /R x 19,38 = 4,52
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,233 /R x 17,21 = 4,01

Subtotal: 8,53 8,53
Materials

B1ZGP220 u 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, per a seguretat i salut

1,000      x 7,97 = 7,97

B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

1,000      x 2,88 = 2,88

Subtotal: 10,85 10,85

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13

COST DIRECTE 19,50
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,48

P-35 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa Rend.: 1,000 31,69 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-36 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 186,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,400 /R x 19,38 = 27,13
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,340 /R x 17,21 = 5,85

Subtotal: 32,98 32,98
Materials

B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a
seguretat i salut

4,000      x 0,11 = 0,44

B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , per a seguretat i salut

1,000      x 143,51 = 143,51

Subtotal: 143,95 143,95

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,82

COST DIRECTE 177,76
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,89

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,65

P-37 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,38 = 3,88
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 17,21 = 3,44
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Subtotal: 7,32 7,32
Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,23 = 0,23

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 26,10 = 26,10

Subtotal: 26,33 26,33

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11

COST DIRECTE 33,76
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,45

P-38 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

Rend.: 1,000 44,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1B150 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 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

1,000      x 41,90 = 41,90

Subtotal: 41,90 41,90

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 41,90
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,00

P-39 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 52,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

1,000      x 49,75 = 49,75
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aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Subtotal: 49,75 49,75

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 49,75
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,49

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,24

P-40 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w Rend.: 1,000 24,13 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-41 HQU20005 U Cadira Rend.: 1,000 17,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQU21001 U Cadira 1,000      x 17,06 = 17,06

Subtotal: 17,06 17,06

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 17,06
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,91

P-42 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 40,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,38 = 19,38

Subtotal: 19,38 19,38
Materials

B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat
i salut

1,000      x 18,34 = 18,34

Subtotal: 18,34 18,34

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48

COST DIRECTE 38,20
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,11

P-43 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 16,19 = 4,05

Subtotal: 4,05 4,05
Materials
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BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 37,83 = 37,83

Subtotal: 37,83 37,83

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10

COST DIRECTE 41,98
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,08

P-44 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,19 = 2,43

Subtotal: 2,43 2,43
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250      x 62,92 = 15,73

Subtotal: 15,73 15,73

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06

COST DIRECTE 18,22
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,13

P-45 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,19 = 5,67

Subtotal: 5,67 5,67
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 63,97 = 15,99

Subtotal: 15,99 15,99

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14

COST DIRECTE 21,80
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,89

P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 81,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,19 = 5,67

Subtotal: 5,67 5,67
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 72,13 = 72,13

Subtotal: 72,13 72,13

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14

COST DIRECTE 77,94
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,90

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,84

P-47 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,19 = 2,43

Subtotal: 2,43 2,43
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 36,54 = 36,54

Subtotal: 36,54 36,54

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06

COST DIRECTE 39,03
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,95

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,98

P-48 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 39,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,19 = 1,62

Subtotal: 1,62 1,62
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 36,35 = 36,35

Subtotal: 36,35 36,35

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04

COST DIRECTE 38,01
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,91

P-49 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors Rend.: 1,000 48,74 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 82,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

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

1,000      x 78,36 = 78,36

Subtotal: 78,36 78,36

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 78,36
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,92

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,28

P-51 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 54,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

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

1,000      x 51,93 = 51,93

Subtotal: 51,93 51,93

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 51,93
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,60

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,53

P-52 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 16,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 15,42 = 15,42

Subtotal: 15,42 15,42

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00

COST DIRECTE 15,42
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,19

P-53 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 17,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,19 = 16,19

Subtotal: 16,19 16,19

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16

COST DIRECTE 16,35
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,17

P-54 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari Rend.: 1,000 15,60 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-55 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori Rend.: 1,000 14,62 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-56 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball Rend.: 1,000 9,77 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-57 HZ110003 U Curset primers auxilis Rend.: 1,000 1.949,91 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-58 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el
treball

Rend.: 1,000 24,37 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua
i energia elèctrica per als mòduls prefabricats

Rend.: 1,000 329,63 €

______________________________________________________________________________________________________________
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2. PLEC DE CONDICIONS 
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2.1. Disposicions legals d’aplicació 
 

Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 

l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o 

discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més 

antiga. 

 

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997). 

• Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 

• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

• "Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) 

(BOE 21-07-1986). 

• "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial Decret 

1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986). 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980). 

• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977). 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques 

Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974). 

• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). 

Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16-

03-1971). 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-

1971). 

• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971). 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 

5/7/8/9-09-1970). 

• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28 de 

novembre). 

• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959). 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952). 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que 

puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. 

 

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no 

coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 

 

2.2. Condicions dels medis de protecció 
 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 

període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data 

de lliurament. 

 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos 

concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 

 

2.2.1. Proteccions Personals 
 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 

Treball (O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el mercat.  

 

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequades a 

les seves respectives prestacions. 
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2.2.2. Proteccions Col·lectives 
 

• Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 

 

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans 

horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 a 1.1 metres. 

 

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, 

la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre cúbic. 

 

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent mínim de 0.15 

centímetres cúbics. 

 

Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per perfil 

metàl·lics i els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres del plànol 

del plafó. 

 

Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que 

pugui formar-se una tanca contínua. 

 

• Senyals de Seguretat 

 

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, 

del 8 de juliol). 

 

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc. 

 

• Senyalització provisional d'Obra (Trànsit) 

 

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els croquis de 

senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 

 

• Interruptors i relès diferencials 

 

La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat, de 30 mA, i per 

a força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima 

de 25 Volts. 

 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any. 

 

Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de tall de corrent quan la 

intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat nominal de defecte. 

 

• Posta a terra 

 

Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 

 

• Pòrtics limitadors de gàlib 

 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 

 

• Topalls de desplaçament de vehicles 

 

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons 

clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç. 

 

• Xarxes 

 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compliran, amb garantia, 

la funció protectora per a la que estan previstes. 

 

• Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes 

 

Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar sotmesos 

d'acord amb la seva funció protectora. 
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• Baranes 

 

Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures fermes a nivell 

superior o lateral. 

 

L'altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre barana i sòcol 

estarà protegit per una bancada longitudinal. 

 

L'execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts tallades o 

punxents, que puguin causar ferides. 

 

El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres. 

 

• Extintors 

 

Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada sis 

mesos com a màxim. 

 

• Mitjans auxiliars de topografia 

 

Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al risc 

d'electrocució. 

 

2.3. Serveis de prevenció 
 

2.3.1. Servei tècnic de Seguretat i Salut 
 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de 

seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant 

l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 

 

2.3.2. Servei Mèdic 
 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

 

2.4. Pla de seguretat i salut en el treball 
 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

 

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. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció 

Facultativa assumirà les seves funcions. 

 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

 

2.5. Coordinador en matèria de seguretat i salut 
 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 

autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l’execució de l’obra. 

 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar 

l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra 

per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma 

coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació 

d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels 

mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 

puguin accedir a l’obra. 

 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en 

matèria de seguretat i salut no sigui necessària.  
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2.6. Vigilants de seguretat i comitè de seguretat i salut en el treball 

 

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un 

Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, 

serà persona degudament preparada en aquesta matèria. El Vigilant de Seguretat tindrà al seu 

càrrec les següents missions: 

 

Promoure l'interès o cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut en el Treball. 

 

Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de 

perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, al seu 

judici, puguin adoptar-se. 

 

Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., 

i comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels 

treballadors, amb objecte de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de 

prevenció. 

 

Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. 

Així mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la 

immediata assistència sanitària que el seu estat o situació pogués requerir. 

 

Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi 

en l'Empresa. 

 

2.7. Instal·lacions mèdiques 

 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

2.8. Instal·lacions d’higiene i benestar 

 

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

 

 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 

menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, maig de 2018 

Els autors del Projecte 
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Arquitecte 
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3. PLÀNOLS 
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Protecció de buits i obertures

Llums vermells

Proteccions de rases, buits i obertures

Protecció de rases

Terreny sorrenc

Llu
m

s v
er

m
ell

s

Passarel.la de vianants

Llums vermells

Proteccions de rases, buits i obertures

Passarel.la de vianants

Barana de protecció
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Proteccions de rases, buits i obertures

Zona sense càrregues

límit
Senyal Barana de seguretat

Zona amb càrregues

de pas
Zona

Topall de retrocés per a abocament de terres

Zona sense
càrregues

Zona sense
càrregues

Talús natural

Zona sense
càrregues

Zona sense
càrregues

Talús natural
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Abocament directe de formigó a
rases i  fonaments

Plataforma

PerfilAlçat
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Alçat de pilars sobre fonaments Passadís de seguretat

Tauló de 0.20 x 0.70 m
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Protecció amb xarxa dels buits horitzontals

Guardacaps

Ancoratge per a xarxa, fixat
al sostre quan precipiti el formigó.

Enganxall de xarxa barana

Llistó intermig

Entornpeu

Suport

Sostre

M
ín

im
  0

,9
0

Amb falca

Amb arbre

Distància entre suports

3 m Aprox.

Barana amb suports de mordassa
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Ancoratge amb cinyells de seguretat per evitar la

Ancoratge per a cinyells
de seguretat, acer dolç
Ø 12

caiguda al buit Cinyell de seguretat

Sibella
Tipus 1

Tipus 2

Argolla en D
Corda d'amarratge

Mosquetó

Banda d'amarratge
(opcional)

Grillons

Anell suport
de cable

Sibella Faixa

Sivella

Argolla en D

Sivella Faixa

Argolla en D

Corda d'amarratge
Mosquetó

Banda d'amarratge
(opcional)

Norma tècnica reglamentària mt_13
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Cinyell de seguretat

Tipus 1

Tipus 2

Corda d'amarrarratge Mosquetó

Argolla en D

Sibella Sivella Faixa

Amortidor de caiguda
(opcional)

Arnès toràcic

Amortidor de caiguda
(opcional)

Corda d'amarrarratge Mosquetó
Argolla en D

Sivella Sivella Faixa

Arnès

Corda d'amarrarratge

Mosquetó

Sivella

Arnès

Faixa

Amortidor de caiguda
(opcional)

Grup d'oxitallada amb doble vàlvula antiretorn

Vàlvules antiretorn
Manòmetres

Vàlvules antiretorn

Vàvules antiretorn

Instal.lació de bombones d'oxigen i acetilè

Magatzem

Transport
Vertical

Horitzontal
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Carcassa protectora
Tauler

Interruptor

Protector inferior

Endoll mascle

Guia horitzontal

Divisor

Grup d'eines

Serra circular

Basculants

Màxim 5mm

Màxim 5mm

Ajustament
horitzontal i
vertical del
divisor

Carenat inferior

Protector inferior

Dispositiu per fabricar
falques

Mànec
Molla

Perfil articulat

Prensor

Carcasses protectores
Limitació
d'alçada de
la peça

Plats mòbils Suport
Segment
mòbil

Basculant

Contrapès

Divisor

Esquemes

A) Esquema d'una instal.lació connectada a un grup electrogen en
estrella, amb centre a terra

Grup
electrogen

Quadre
distribució

In
te

rru
pt

or
di

fe
re

nc
ia

l

A) Amb el fil de terra del quadre distribuïdor

Grup
electrogen

Quadre
distribució

In
te

rru
pt

or
di

fe
re

nc
ia

l

Fil de connexió a terra, no es passa per l'interruptor

Els grups electrogens tindran el neutre accessible i amb
possibilitat d'ésser distribuït.
El neutre estarà connectat a terra  abans del diferencial.
La carcassa del grup portarà una connexió a terra independent del
neutre.
El quadre de distribució tindrà terra independent o connectada a la
de la carcassa del grup.
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Senyalització de seguretat a les obres

Senyals d'avís de perill

Dimensions en mm.

Fons groc

Es
qu

em
a 

i v
or

a 
co

lo
r

ne
gr

e

Risc d'incendi Risc d'explosió Risc de radiació Risc de càrregues
suspeses

Risc d'intoxicació Risc de corrosió Risc elèctric Perill indeterminat

Caiguda d'objectes Despreniments Màquina pesada en
acció

Caigudes de diferent
nivell

Caigudes de mateix
nivell

Alta temperatura Baixa temperatura Alta pressió

Radiacions de làser Pas de camions de
trabuc

Terres abocades Perill indefinit

Instal.lacions d'higiene i benestar, mòduls tipus

Farmaciola

Menjador

Vestidor

Bany petit

Llegenda:

T     Taqillla
B     Banc
D     Dutxa
L     Lavabo
CC  Escalfa Menjars

 P     Pica per rentar
M     Taula
S     Cadira

Planta

Planta

Bany
petit

Sala
d'espera

Despatx

Cures
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Senyals de compliment

Senyalització de seguretat a les obres
Senyals d'obligació

Fons blau

Esquema i
vora color blanc Dimensions en mm.

Useu màscara Useu casc Useu protectors auditius Useu ulleres

Useu guants Useu guants dielèctrics Useu botes Useu botes
dielèctriques

Elimineu claus Useu cinyell de
seguretat

Useu cinturó de
seguretat

Useu calçat antiestàtic

Useu ulleres o pantalles Useu pantalla És obligatori rentar-se
les mans

Useu protector
ajustable

Empenyeu no
arrossegueu

Useu protector fix

Senyalització de seguretat a les obres
obligatori i de perill

Fons vermell

Esquema i
vora color blanc

Dimensions en mm.

Risc elèctric Risc d'explosióRisc elèctric Risc elèctric

Risc d'intoxicació Risc elèctricRisc de radiació Risc d'incendi

Risc de corrosió Risc elèctricTerres abocades Risc elèctric
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Elements auxiliars de senyalització

Plafons direccionals

Plafons direccionals per
a revolts

Plafons direccionals per
a obres

Tanca d'obra model 2 Tanca d'obra model 1

Tanca extensible Tanca de contenció de
vianants

Portalàmpades de
plàstic

Cordó d'abalisament
normal i reflector

Plaques portàtils de
senyalització Captafar horitzontal

"ulls de gat"

Fites captafars per a
senyalització lateral
d'autopistes en polietilè

Cinta reflectora d'abalissament

Cinta plàstica d'abalisament

Cons

Llum autònom
 fix intermitent

Fites de PVL

Claus per a minva de
velocitat Fita lluminosa

Senyals de prohibició

Senyalització de seguretat a les obres

Esquema

Esquema i
vora color vermell

negre

Fons
blanc

Dimensions en mm.

Aigua no potable No fumeuNo apagueu amb aigua No encengueu foc Prohibit a persones

Prohibit el pas No passeuNo entreu Prohibit el pas a totes
les persones alienes a
l'obra

No ho accioneu

Alto no paseu Prohibit el pas de
trabucs

No porteu
acompanyants al trabuc

No deixeu materials al
mig del pas

No trepitgeu sòl insegur

No hi feu connexió,
s'hi treballa

No hi maniobreu,
treballs en línia

No hi feu connexió
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4.1. Amidaments 





Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 16023
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

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

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 H1462241 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 puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

11 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

EUR

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 20,000



Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 16023
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio

AMIDAMENT DIRECTE 760,000

2 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio

AMIDAMENT DIRECTE 4.200,000

4 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4.200,000

6 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 3.200,000

9 H15A2020 u Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

11 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

12 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 2.800,000

13 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge
inclòs

EUR

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 5.000,000



Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST 16023
Capítol 03  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST 16023
Capítol 04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222E u 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 i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000



Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST 16023
Capítol 05  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

2 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

5 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

6 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 HQU20005 U Cadira

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

8 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua i energia elèctrica per als mòduls prefabricats

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

15 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 3.120,000



Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST 16023
Capítol 06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari

AMIDAMENT DIRECTE 325,000

4 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST 16023
Capítol 07  FORMACIÓ I REUNIONS

1 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 195,000

2 HZ110003 U Curset primers auxilis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 195,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 11
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4.2. Quadre preus núm. 1 





Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-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

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-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

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

6,21 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,47 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

12,27 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-11 H1462241 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 puntera metàl·lica

15,78 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

193,54 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 7,89 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

3,36 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-17 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

22,76 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

17,59 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 25,07 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-21 H15A2020 u Cinturó portaeines 14,95 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 69,63 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 37,72 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 H15Z2011 h Senyaler 17,17 €
(DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-25 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio 2,24 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

45,70 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-27 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat 5,60 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-28 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio 7,63 €
(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4,51 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-30 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio 0,92 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

114,34 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

99,80 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-33 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 263,21 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-34 HGD1222E u 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 i amb el desmuntatge inclòs

20,48 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 31,69 €
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

186,65 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

35,45 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 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

44,00 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS)

P-39 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

52,24 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w 24,13 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-41 HQU20005 U Cadira 17,91 €
(DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 40,11 €
(QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-43 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

44,08 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-44 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

19,13 €

(DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-45 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

22,89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 81,84 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 40,98 €
(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

39,91 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors 48,74 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

82,28 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-51 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

54,53 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 16,19 €
(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-53 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 17,17 €
(DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-54 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari 15,60 €
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-55 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori 14,62 €
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball 9,77 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-57 HZ110003 U Curset primers auxilis 1.949,91 €
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball 24,37 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-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

4,43 €

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

4,22 €

Altres conceptes 0,21 €

P-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

4,53 €

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

4,31 €

Altres conceptes 0,22 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3,64 €

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3,47 €

Altres conceptes 0,17 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

6,21 €

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

5,91 €

Altres conceptes 0,30 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,47 €

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

13,78 €

Altres conceptes 0,69 €

P-6 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

12,27 €

B1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb
quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat
segons CE

11,69 €

Altres conceptes 0,58 €

P-7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

3,76 €

B144B104 Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra
pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16%
d'oxigen, homologada segons CE

3,58 €

Altres conceptes 0,18 €

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,11 €

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,06 €

Altres conceptes 0,05 €

P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

0,88 €

B1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de
pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

0,84 €
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Altres conceptes 0,04 €

P-10 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

9,12 €

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

8,69 €

Altres conceptes 0,43 €

P-11 H1462241 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 puntera metàl·lica

15,78 €

B1462241 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

15,03 €

Altres conceptes 0,75 €

P-12 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

193,54 €

B147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

184,32 €

Altres conceptes 9,22 €

P-13 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 7,89 €
B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 7,51 €

Altres conceptes 0,38 €

P-14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

3,36 €

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

3,20 €

Altres conceptes 0,16 €

P-15 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

12,89 €

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

12,28 €

Altres conceptes 0,61 €

P-16 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

6,20 €

B148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

5,90 €

Altres conceptes 0,30 €

P-17 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

22,76 €

B148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,68 €

Altres conceptes 1,08 €

P-18 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

13,69 €
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B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,13 €

B1Z0A0B0 Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,25 €
B0DZDZ40 Fleix, per a seguretat i salut 0,02 €

Altres conceptes 13,29 €

P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

17,59 €

B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut

8,00 €

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 3,36 €
Altres conceptes 6,23 €

P-20 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 25,07 €
B15A0003 Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 23,88 €

Altres conceptes 1,19 €

P-21 H15A2020 u Cinturó portaeines 14,95 €
B15A0020 Cinturó portaeines 14,24 €

Altres conceptes 0,71 €

P-22 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 69,63 €
B15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en

tensió
66,31 €

Altres conceptes 3,32 €

P-23 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 37,72 €
Altres conceptes 37,72 €

P-24 H15Z2011 h Senyaler 17,17 €
Altres conceptes 17,17 €

P-25 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio 2,24 €
Sense descomposició 2,24 €

P-26 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

45,70 €

BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

27,17 €

Altres conceptes 18,53 €

P-27 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat 5,60 €
Sense descomposició 5,60 €

P-28 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio 7,63 €
Sense descomposició 7,63 €

P-29 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4,51 €
B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a

seguretat i salut
0,05 €

BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 3,18 €
Altres conceptes 1,28 €

P-30 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio 0,92 €
Sense descomposició 0,92 €

P-31 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

114,34 €
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61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
B1ZGM2JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat

nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

93,96 €

B1ZGW420 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat
i salut

0,27 €

Altres conceptes 20,11 €

P-32 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

99,80 €

B1ZGW420 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat
i salut

0,27 €

B1ZGM3JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

80,12 €

Altres conceptes 19,41 €

P-33 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 263,21 €
Sense descomposició 263,21 €

P-34 HGD1222E u 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 i amb el desmuntatge inclòs

20,48 €

B1ZGP220 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, per a seguretat i salut

7,97 €

B1ZGYD10 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra,
per a seguretat i salut

2,88 €

Altres conceptes 9,63 €

P-35 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 31,69 €
Sense descomposició 31,69 €

P-36 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

186,65 €

B1Z0A600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,44 €
B1ZJ6310 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer

esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , per a seguretat i salut
143,51 €

Altres conceptes 42,70 €

P-37 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

35,45 €

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per
a seguretat i salut

26,10 €

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,23 €
Altres conceptes 9,12 €

P-38 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

44,00 €

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

41,90 €



Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

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

Altres conceptes 2,10 €

P-39 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

52,24 €

BQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

49,75 €

Altres conceptes 2,49 €

P-40 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w 24,13 €
Sense descomposició 24,13 €

P-41 HQU20005 U Cadira 17,91 €
BQU21001 Cadira 17,06 €

Altres conceptes 0,85 €

P-42 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 40,11 €
B1ZC1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 18,34 €

Altres conceptes 21,77 €

P-43 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

44,08 €

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

37,83 €

Altres conceptes 6,25 €

P-44 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

19,13 €

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

15,73 €

Altres conceptes 3,40 €

P-45 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

22,89 €

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

15,99 €

Altres conceptes 6,90 €

P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 81,84 €
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 72,13 €

Altres conceptes 9,71 €

P-47 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 40,98 €
BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a

seguretat i salut
36,54 €

Altres conceptes 4,44 €

P-48 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

39,91 €

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

36,35 €

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
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Altres conceptes 3,56 €

P-49 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors 48,74 €
Sense descomposició 48,74 €

P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

82,28 €

BQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

78,36 €

Altres conceptes 3,92 €

P-51 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

54,53 €

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

51,93 €

Altres conceptes 2,60 €

P-52 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 16,19 €
BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 15,42 €

Altres conceptes 0,77 €

P-53 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 17,17 €
Altres conceptes 17,17 €

P-54 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari 15,60 €
Sense descomposició 15,60 €

P-55 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori 14,62 €
Sense descomposició 14,62 €

P-56 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball 9,77 €
Sense descomposició 9,77 €

P-57 HZ110003 U Curset primers auxilis 1.949,91 €
Sense descomposició 1.949,91 €

P-58 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball 24,37 €
Sense descomposició 24,37 €

Barcelona, maig de 2018

 Rafael Tejada RamírezNorbert Torres i Pugès      
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Arquitecte
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

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 - 1)

4,43 60,000 265,80

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 - 2)

4,53 50,000 226,50

3 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú
natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE (P - 6)

12,27 20,000 245,40

4 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un
mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 7)

3,76 20,000 75,20

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,47 30,000 434,10

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,11 50,000 55,50

7 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 9)

0,88 50,000 44,00

8 H1462241 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 puntera metàl·lica (P - 11)

15,78 30,000 473,40

9 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 10)

9,12 30,000 273,60

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 13) 7,89 50,000 394,50
11 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 -
14)

3,36 20,000 67,20

12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 15)

12,89 15,000 193,35

13 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)

6,20 15,000 93,00

14 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 17)

22,76 15,000 341,40

15 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

3,64 15,000 54,60

16 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

6,21 15,000 93,15

17 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 12)

193,54 20,000 3.870,80

EUROS
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Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio (P - 25) 2,24 760,000 1.702,40
2 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat (P - 27) 5,60 50,000 280,00
3 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio (P - 30) 0,92 4.200,000 3.864,00
4 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
45,70 50,000 2.285,00

5 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

4,51 4.200,000 18.942,00

6 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio (P - 28) 7,63 50,000 381,50
7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

17,59 50,000 879,50

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 23)

37,72 3.200,000 120.704,00

9 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 21) 14,95 50,000 747,50
10 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 20) 25,07 50,000 1.253,50
11 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques

en tensió (P - 22)
69,63 40,000 2.785,20

12 H15Z2011 h Senyaler (P - 24) 17,17 2.800,000 48.076,00
13 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

13,69 5.000,000 68.450,00

TOTAL Capítol 01.02 270.350,60
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Capítol 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

35,45 60,000 2.127,00

TOTAL Capítol 01.03 2.127,00
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Capítol 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222 u 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 i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

20,48 100,000 2.048,00

2 HGG1000 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa (P - 35) 31,69 100,000 3.169,00
3 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode

connectat a terra. (P - 33)
263,21 100,000 26.321,00

4 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 32)

99,80 100,000 9.980,00

5 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 31)

114,34 100,000 11.434,00

TOTAL Capítol 01.04 52.952,00
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Capítol 05 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1B15 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 - 38)

44,00 104,000 4.576,00

2 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w (P - 40) 24,13 20,000 482,60
3 HQU2GF0 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
39,91 20,000 798,20

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

44,08 60,000 2.644,80

5 HQU1D19 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 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 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

52,24 104,000 5.432,96

6 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors (P - 49) 48,74 20,000 974,80
7 HQU20005 U Cadira (P - 41) 17,91 40,000 716,40
8 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer

esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

186,65 30,000 5.599,50

9 XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua i energia
elèctrica per als mòduls prefabricats (P - 0)

329,63 20,000 6.592,60

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

22,89 10,000 228,90

11 HQU2AF0 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

81,84 5,000 409,20

12 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

19,13 3,000 57,39

13 HQU2D10 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 47)

40,98 15,000 614,70

14 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 42)

40,11 50,000 2.005,50

15 HQUZM00 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 53) 17,17 3.120,000 53.570,40

TOTAL Capítol 01.05 84.703,95
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Capítol 06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA110 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 50)

82,28 10,000 822,80

2 HQUA310 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)

54,53 15,000 817,95

3 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari (P - 54) 15,60 325,000 5.070,00
4 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori (P - 55) 14,62 40,000 584,80
5 HQUACCJ u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 52) 16,19 15,000 242,85

TOTAL Capítol 01.06 7.538,40

Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant.
Estudi Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 07 FORMACIÓ I REUNIONS

1 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball (P - 56) 9,77 195,000 1.905,15
2 HZ110003 U Curset primers auxilis (P - 57) 1.949,91 1,000 1.949,91
3 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball (P - 58) 24,37 195,000 4.752,15

TOTAL Capítol 01.07 8.607,21
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 7.201,50
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 270.350,60
Capítol 01.03  EXTINCIÓ D'INCENDIS 2.127,00
Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 52.952,00
Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 84.703,95
Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 7.538,40
Capítol 01.07  FORMACIÓ I REUNIONS 8.607,21
Obra 01 Pressupost 16023 433.480,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

433.480,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 16023 433.480,66

433.480,66

EURO
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1. INTRODUCCIÓ

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat el present Pla de control de 
Qualitat per a l’execució de les obres. A la proposta del pla s’assenyalen les unitats 
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del pla del control de qualitat. 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat 
hauran d’estar acreditats en els següents apartats:  

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)
Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures 
d’acer (EHA) 
Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 
Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT)
Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements 
geotècnics (GTC) 
Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 

3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS)
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials 
(VSG) 
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

4. GRUP D’ÀMBITS DE MATERIALS DE PALETERIA (AM)
Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC) 
Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces de formigó (AFH) 

2. METODOLOGIA D’APLICACIÓ

Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus 
corresponents assaigs, i un cop realitzada l’execució de les unitats d’obra es faran els 
controls corresponents. 

De tots els assaigs i mesures es lliuraran tres exemplars a la D.O. 

El Pla de Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris que es detallen en 
el Plec de condicions del Pla per a cadascun dels materials o equips objecte de 
control. 

Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució, 
amb la comprovació, segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que 
en teoria han de complir per un cantó els materials i, per l’altre, la bona execució del 
muntatge de l’obra. 

Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la direcció d’Obra i una 
empresa externa que estarà homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat. 

3. RECEPCIONS

De tots els materials emprats a l’obra, s’escolliran mostres per part de la direcció 
d’Obra, les quals seran recepcionades pels tècnics de l’Empresa Homologada 
escollida. 

4. CERTIFICATS

El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra els corresponents 
certificats emesos per empreses acreditades, i específicament els corresponents a 
peces prefabricades de formigó, igualment es lliuraran els catàlegs de tots els 
materials emprats a obra. 

5. IMPORT DE CONTROL DE QUALITAT

El pressupost d’execució material de l’àmbit d’actuació és de VINT-I-SIS MILIONS 
CINC-CENTS UN MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS (26.501.940,66€). 

Aquest valor comporta un pressupost d’execució per contracte sense IVA de 
TRENTA-UN MILIONS CINC-CENTS TRENTA-SET MIL TRES-CENTS NOU EUROS 
AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS  (31.537.309,39€). 

El Pressupost d’Execució per contracte sense IVA del Control de Qualitat puja a la 
quantitat de 344.125,33 € (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL CENT VINT-I-
CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS). El que suposa un 1,0% del PEC 
sense IVA del projecte. 

6. LLISTATS DEL PLA DE CONTROL

Es presenta a continuació els llistats del pla de control de qualitat. 
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6.1. Llistat del pla de control 
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7. PRESSUPOST 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control 
anteriorment exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents 
consideracions de tipus general: 
 

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de 
marca de qualitat de producte. En cas d’utilitzar materials que incompleixin 
aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 
corresponents indicats al plec del projecte. 

 
• A l’hora de compatibilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha 

suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, 
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es 
preveu en aquest plec a càrrec del contractista. 

 
• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més 
assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, 
excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin 
pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 
El pressupost del Pla de control es presenta estructurat pels mateixos capítols del 
pressupost d’obra (activitats). 
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7.1. Pressupost 
 





Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 02 DESVIAMENT DE SERVEIS

Titol 4 02 AGBAR

Titol 5 01 AFECCIÓ 201. Ø800. Obra civil

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 2,000 77,98

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 2,000 63,40

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 2,000 72,26

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 2,000 241,90

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 2,000 86,32

7 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 5,000 63,85

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 65,000 887,25

9 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 5,000 682,80

TOTAL Titol 5 01.02.02.01 2.304,82

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 02 DESVIAMENT DE SERVEIS

Titol 4 02 AGBAR

Titol 5 02 AFECCIÓ 202. Ø300 . Obra civil

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 25,000 341,25

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

8 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 2,000 25,54

9 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 2,000 273,12

TOTAL Titol 5 01.02.02.02 768,97



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 02 DESVIAMENT DE SERVEIS

Titol 4 02 AGBAR

Titol 5 03 AFECCIÓ 203. Ø400. Obra civil

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 1,000 36,13

3 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 3,000 38,31

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 1,000 38,99

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 1,000 120,95

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 1,000 43,16

7 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 1,000 31,70

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 35,000 477,75

9 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 3,000 409,68

TOTAL Titol 5 01.02.02.03 1.325,73

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 02 DESVIAMENT DE SERVEIS

Titol 4 04 AIGUA NO POTABLE

Titol 5 01 Afecció 401 Ø225. Obra civil

1 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 2,000 25,54

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 2,000 273,12

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 20,000 273,00

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.04.01 700,72



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 45,000 1.426,50

2 J2VGM10 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 44) 88,61 38,000 3.367,18
3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de

sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)
64,53 114,000 7.356,42

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 45,000 1.942,20

5 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 4)

25,00 7,000 175,00

6 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)

81,06 38,000 3.080,28

7 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)

47,92 97,000 4.648,24

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 52,000 7.101,12

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 45,000 1.625,85

10 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 45,000 5.442,75

11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 45,000 1.754,55

12 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 1.875,000 25.593,75

13 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 52,000 664,04

14 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 45)

104,16 38,000 3.958,08

TOTAL Capítol 01.03 68.135,96

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 01 DIPÒSIT DE LAMINACIÓ

Titol 5 01 ESTRUCTURA

Titol 6 01 FONAMENTS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 102,000 10.124,52

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 9,000 740,25

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 9,000 161,55

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 9,000 254,61

5 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

6 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,

resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 9,000 569,34

TOTAL Titol 6 01.04.01.01.01 11.924,75



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 01 DIPÒSIT DE LAMINACIÓ

Titol 5 01 ESTRUCTURA

Titol 6 02 MURS I PILARS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 69,000 6.848,94

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 7,000 198,03

3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 7,000 575,75

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 7,000 442,82

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 7,000 125,65

7 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

8 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 2,000 88,86

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 2,000 63,40

10 JFA13A0H U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de
tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306  (P - 65)

90,28 1,000 90,28

11 JFA1800A U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de
fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE-EN 1452-2 (P -
66)

143,98 1,000 143,98

12 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 67)

212,64 1,000 212,64

TOTAL Titol 6 01.04.01.01.02 8.853,75

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 01 DIPÒSIT DE LAMINACIÓ

Titol 5 01 ESTRUCTURA

Titol 6 03 COBERTA

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 10,000 282,90

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 10,000 822,50

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 10,000 632,60

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 69,000 6.848,94

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 10,000 179,50

TOTAL Titol 6 01.04.01.01.03 8.766,44



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 01 DIPÒSIT DE LAMINACIÓ

Titol 5 01 ESTRUCTURA

Titol 6 04 PANTALLA PILONS

1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 2,000 164,50

3 J3V11A01 U Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de
pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma
ASTM D 5882 (P - 46)

39,92 60,000 2.395,20

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 2,000 56,58

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 2,000 126,52

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 2,000 35,90

7 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 18,000 1.786,68

TOTAL Titol 6 01.04.01.01.04 4.565,38

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 01 DIPÒSIT DE LAMINACIÓ

Titol 5 01 ESTRUCTURA

Titol 6 05 MUR PROTECCIÓ BÒBILA

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,

cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 6,000 595,56

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

6 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.04.01.01.05 670,04



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 02 PONT TORRE ROJA

Titol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)

81,06 1,000 81,06

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 1,000 31,70

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 1,000 36,13

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 25,000 341,25

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 1,000 120,95

6 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 45)

104,16 1,000 104,16

7 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)

47,92 2,000 95,84

8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 1,000 38,99

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 1,000 43,16

11 J2VGM10 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 44) 88,61 1,000 88,61

TOTAL Titol 5 01.04.02.01 1.110,91

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 12

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 02 PONT TORRE ROJA

Titol 5 02 FONAMENTS

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 9,000 893,34

7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Titol 5 01.04.02.02 967,82



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 13

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 02 PONT TORRE ROJA

Titol 5 03 ESTREPS

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 1,000 17,95

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 1,000 63,26

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 1,000 82,25

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 15,000 1.488,90

5 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una

proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 1,000 28,29

TOTAL Titol 5 01.04.02.03 1.680,65

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 14

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 02 PONT TORRE ROJA

Titol 5 04 TAULER

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 1,000 82,25

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 3,000 297,78

3 J7J1AA00 U Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació (P - 48) 31,42 1,000 31,42
4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
5 J441HH00 U Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una

unió cargolada (P - 47)
18,62 5,000 93,10

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 1,000 28,29

7 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 1,000 17,95

8 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 1,000 63,26

TOTAL Titol 5 01.04.02.04 614,05



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 15

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 02 PONT TORRE ROJA

Titol 5 05 IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE

1 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 1,000 44,43

2 J056G30G U Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 31)

108,86 2,000 217,72

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 1,000 31,70

4 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

TOTAL Titol 5 01.04.02.05 325,55

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 16

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 03 PONT CAN PICÓ

Titol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 45)

104,16 1,000 104,16

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 25,000 341,25

3 J2VGM10 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 44) 88,61 1,000 88,61
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del

permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 1,000 43,16

5 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)

81,06 1,000 81,06

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 1,000 38,99

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 1,000 120,95

8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

9 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)

47,92 1,000 47,92

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 1,000 36,13

11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 1,000 31,70

TOTAL Titol 5 01.04.03.01 1.062,99



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 17

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 03 PONT CAN PICÓ

Titol 5 02 FONAMENTS

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 9,000 893,34

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

6 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
7 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una

proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.03.02 967,82

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 18

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 03 PONT CAN PICÓ

Titol 5 03 ESTREPS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 12,000 1.191,12

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 1,000 82,25

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 1,000 63,26

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 1,000 28,29

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 1,000 17,95

TOTAL Titol 5 01.04.03.03 1.382,87



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 19

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 03 PONT CAN PICÓ

Titol 5 04 TAULER

1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,

cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 9,000 893,34

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

4 J441HH00 U Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una
unió cargolada (P - 47)

18,62 5,000 93,10

5 J7J1AA00 U Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació (P - 48) 31,42 1,000 31,42
6 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra

de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)
18,62 4,000 74,48

7 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.03.04 1.092,34

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 20

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 03 PONT CAN PICÓ

Titol 5 05 IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE

1 J056G30G U Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 31)

108,86 0,000 0,00

2 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 0,000 0,00

3 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.03.05 0,00



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 21

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 03 PONT CAN PICÓ

Titol 5 06 ACABATS I OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 0,000 0,00

2 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 49)

51,21 2,000 102,42

4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 50)

43,45 2,000 86,90

5 JA11SM0 U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 61)

40,58 0,000 0,00

6 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE-EN 10223 (P - 62)

33,64 2,000 67,28

7 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 26)

74,18 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.03.06 256,60

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 22

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 05 PASSOS DE FAUNA SOTA LA VIA DE CORNISA

Titol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J0386L08 U Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra d'àrids
estabilitzats amb ciment, segons norma UNE 41240 (P - 9)

1.191,74 1,000 1.191,74

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 1,000 36,13

4 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 18)

8,95 2,000 17,90

5 J030B50Z U Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat
d'una mostra d'àrids, segons les normes UNE 146507-1 i UNE
146507-2 (P - 3)

189,13 1,000 189,13

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 1,000 43,16

9 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)

81,06 0,000 0,00

10 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)

47,92 1,000 47,92

11 J030W500 U Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una mostra d'àrids (P - 7) 184,67 1,000 184,67
12 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons

la norma UNE-EN 933-8 (P - 4)
25,00 2,000 50,00

13 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

14 J0322103 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra d'àrids
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7133 (P - 8)

29,89 1,000 29,89

15 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)

34,20 1,000 34,20

16 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 1,000 44,43

17 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 13)

36,13 1,000 36,13

18 J9241101 U Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de materials tractats
amb conglomerants hidràulics, segons la norma NLT 305-90 (P - 51)

30,93 4,000 123,72

19 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 26,000 354,90

20 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 35)

70,76 1,000 70,76

21 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 1,000 136,56

22 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 45)

104,16 0,000 0,00

23 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 1,000 12,77

EUROS



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 23

24 J2VGM10 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 44) 88,61 0,000 0,00
25 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 22)
58,41 1,000 58,41

26 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

TOTAL Titol 5 01.04.05.01 2.854,88

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 24

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 05 PASSOS DE FAUNA SOTA LA VIA DE CORNISA

Titol 5 02 IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

2 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

3 J056G30G U Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 31)

108,86 0,000 0,00

4 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.05.02 0,00



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 25

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 05 PASSOS DE FAUNA SOTA LA VIA DE CORNISA

Titol 5 03 MARC

1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)
17,95 0,000 0,00

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 9,000 893,34

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Titol 5 01.04.05.03 967,82

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 26

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 05 PASSOS DE FAUNA SOTA LA VIA DE CORNISA

Titol 5 04 ALETES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 6,000 595,56

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una

proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Titol 5 01.04.05.04 670,04



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 27

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 07 ACCESSOS CEMENTIRI

Titol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 3,000 95,10

2 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)

81,06 1,000 81,06

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 3,000 116,97

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 295,000 4.026,75

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 3,000 129,48

6 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 19,000 2.594,64

7 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 19,000 242,63

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 3,000 362,85

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 4,000 258,12

10 J2VGM10 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 44) 88,61 1,000 88,61
11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de

sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)
47,92 1,000 47,92

12 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 3,000 108,39

13 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 45)

104,16 1,000 104,16

TOTAL Titol 5 01.04.07.01 8.256,68

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 28

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 07 ACCESSOS CEMENTIRI

Titol 5 02 IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE

1 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

2 J056G30G U Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 31)

108,86 0,000 0,00

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

4 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.07.02 0,00



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 29

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 07 ACCESSOS CEMENTIRI

Titol 5 03 MUR GABIONS

1 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE-EN 10223 (P - 62)

33,64 9,000 302,76

2 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 49)

51,21 9,000 460,89

3 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 26)

74,18 2,000 148,36

4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 50)

43,45 9,000 391,05

5 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 2,000 88,86

6 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

7 JA11SM0 U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 61)

40,58 1,000 40,58

TOTAL Titol 5 01.04.07.03 1.495,90

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 30

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 07 ACCESSOS CEMENTIRI

Titol 5 04 MUR PANTALLA

1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 6,000 595,56

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.07.04 595,56



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 31

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 07 ACCESSOS CEMENTIRI

Titol 5 05 MUR

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 3,000 297,78

3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

5 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

7 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.07.05 372,26

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 32

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 07 ACCESSOS CEMENTIRI

Titol 5 06 LLOSA ESCALA

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

3 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

6 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
7 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,

cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Titol 5 01.04.07.06 372,26



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 33

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 08 ENTORN CAP

Titol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 2,000 273,12

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 1,000 64,53

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 20,000 273,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

8 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 2,000 25,54

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.08.01 636,19

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 34

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 08 ENTORN CAP

Titol 5 03 MUR GABIONS

1 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 49)

51,21 3,000 153,63

2 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

3 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 0,000 0,00

4 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 26)

74,18 0,000 0,00

5 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 50)

43,45 3,000 130,35

6 JA11SM0 U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 61)

40,58 0,000 0,00

7 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE-EN 10223 (P - 62)

33,64 3,000 100,92

TOTAL Titol 5 01.04.08.03 384,90



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 35

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 09 ENTORN IES TORRE ROJA

Titol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 5,000 682,80

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

6 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)

81,06 0,000 0,00

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 75,000 1.023,75

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

10 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 5,000 63,85

11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)

47,92 0,000 0,00

12 J2VGM10 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 44) 88,61 0,000 0,00
13 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 45)
104,16 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.04.09.01 1.899,46

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 36

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 04 ESTRUCTURES

Titol 4 09 ENTORN IES TORRE ROJA

Titol 5 03 MUR GABIONS

1 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 50)

43,45 11,000 477,95

2 JA11SM0 U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 61)

40,58 2,000 81,16

3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 49)

51,21 11,000 563,31

4 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 26)

74,18 2,000 148,36

5 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 2,000 88,86

6 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

7 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE-EN 10223 (P - 62)

33,64 11,000 370,04

TOTAL Titol 5 01.04.09.03 1.793,08



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 37

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 01 COL·LECTOR VIA CORNISA

Titol 6 01 MOV. TERRES

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 4,000 144,52

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 285,000 3.890,25

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 4,000 126,80

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 12,000 774,36

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 4,000 483,80

6 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 19,000 242,63

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 4,000 172,64

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 19,000 2.594,64

9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 4,000 155,96

TOTAL Titol 6 01.05.01.01.01 8.585,60

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 38

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 01 COL·LECTOR VIA CORNISA

Titol 6 02 COL.LECTOR

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 2,000 56,58

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 2,000 35,90

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 48,000 4.764,48

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 2,000 164,50

5 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,

resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 2,000 126,52

7 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 17,000 217,09

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 17,000 2.321,52

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 85,000 1.160,25

TOTAL Titol 6 01.05.01.01.02 8.846,84



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 39

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 01 COL·LECTOR VIA CORNISA

Titol 6 03 POUS REGISTRE

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 1,000 17,95

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 18,000 1.786,68

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 1,000 28,29

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 1,000 63,26

5 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
6 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra

de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)
18,62 4,000 74,48

7 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 64)

685,87 0,000 0,00

8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 1,000 82,25

TOTAL Titol 6 01.05.01.01.03 2.052,91

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 40

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 02 CAPTACIONS

Titol 6 01 MOV. TERRES

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 3,000 409,68

2 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 3,000 38,31

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 40,000 546,00

TOTAL Titol 6 01.05.01.02.01 1.123,05



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 41

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 02 CAPTACIONS

Titol 6 02 BROQUETS ENTRADA

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 6,000 595,56

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Titol 6 01.05.01.02.02 670,04

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 42

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 02 CAPTACIONS

Titol 6 03 COL.LECTORS

1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,

cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Titol 6 01.05.01.02.03 297,78



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 43

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 03 COL.LECTORS

Titol 6 01 MOV. TERRES

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 5,000 180,65

2 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 27,000 344,79

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 27,000 3.687,12

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 5,000 194,95

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 5,000 604,75

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 5,000 215,80

7 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 390,000 5.323,50

8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 17,000 1.097,01

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 5,000 158,50

TOTAL Titol 6 01.05.01.03.01 11.807,07

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 44

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 03 COL.LECTORS

Titol 6 02 COL.LECTORS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 12,000 1.191,12

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.05.01.03.02 1.191,12



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 45

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 01 DRENATGE

Titol 5 03 COL.LECTORS

Titol 6 03 POUS REGISTRE

1 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 64)

685,87 2,000 1.371,74

TOTAL Titol 6 01.05.01.03.03 1.371,74

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 46

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 02 SANEJAMENT

Titol 5 01 COL·LECTORS

Titol 6 01 MOV. TERRES

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 4,000 144,52

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 19,000 2.594,64

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 4,000 155,96

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 4,000 172,64

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 12,000 774,36

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 4,000 126,80

7 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 19,000 242,63

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 4,000 483,80

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 280,000 3.822,00

TOTAL Titol 6 01.05.02.01.01 8.517,35



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 47

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 02 SANEJAMENT

Titol 5 01 COL·LECTORS

Titol 6 03 POUS REGISTRE

1 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 64)

685,87 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.05.02.01.03 0,00

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 48

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 01 COL·LECTOR VIA CORNISA FORA D'ÀMBIT

Titol 6 01 MOV. TERRES

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 12,000 1.638,72

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 180,000 2.457,00

3 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 12,000 153,24

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 2,000 77,98

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 2,000 86,32

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 2,000 241,90

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 8,000 516,24

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 2,000 63,40

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 2,000 72,26

TOTAL Titol 6 01.05.03.01.01 5.307,06



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 49

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 01 COL·LECTOR VIA CORNISA FORA D'ÀMBIT

Titol 6 02 COL·LECTOR

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 2,000 164,50

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)
17,95 2,000 35,90

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 39,000 3.871,14

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 2,000 56,58

6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 2,000 126,52

TOTAL Titol 6 01.05.03.01.02 4.254,64

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 50

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 01 COL·LECTOR VIA CORNISA FORA D'ÀMBIT

Titol 6 03 POUS DE REGISTRE

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 6,000 595,56

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

5 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
6 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i

cubrició, segons la norma EN 124 (P - 64)
685,87 0,000 0,00

7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

8 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.05.03.01.03 670,04



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 51

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 01 COL·LECTOR VIA CORNISA FORA D'ÀMBIT

Titol 6 04 BROQUET ENTRADA I COL·LECTOR

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 9,000 893,34

4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Titol 6 01.05.03.01.04 967,82

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 52

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 01 COL·LECTOR VIA CORNISA FORA D'ÀMBIT

Titol 6 05 DESGÜAS RIERA ST. CLIMENT

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 6,000 595,56

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Titol 6 01.05.03.01.05 670,04



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 53

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 02 COL·LECTOR TORRENT FONDO FORA D'ÀMBIT

Titol 6 01 ENDERROCS I MOV. TERRES

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 3,000 129,48

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 3,000 116,97

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 3,000 108,39

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 220,000 3.003,00

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 3,000 362,85

6 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 15,000 2.048,40

7 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 15,000 191,55

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 3,000 95,10

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 9,000 580,77

TOTAL Titol 6 01.05.03.02.01 6.636,51

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 54

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 02 COL·LECTOR TORRENT FONDO FORA D'ÀMBIT

Titol 6 02 COL.LECTOR

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 5,000 316,30

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 5,000 68,25

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)

17,95 5,000 89,75

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 5,000 141,45

5 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 1,000 12,77

6 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
7 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 5,000 411,25

8 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 63,000 6.253,38

9 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 1,000 136,56

TOTAL Titol 6 01.05.03.02.02 7.429,71



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 55

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 02 COL·LECTOR TORRENT FONDO FORA D'ÀMBIT

Titol 6 03 POUS DE REGISTRE

1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 38)
17,95 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 37)

63,26 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
39)

28,29 0,000 0,00

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 36)

82,25 0,000 0,00

6 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 64)

685,87 0,000 0,00

7 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 4,000 74,48

8 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
33)

99,26 9,000 893,34

TOTAL Titol 6 01.05.03.02.03 967,82
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 05 DRENATGE I SANEJAMENT

Titol 4 03 OBRES EXTERNES

Titol 5 02 COL·LECTOR TORRENT FONDO FORA D'ÀMBIT

Titol 6 04 RESTITUCIÓ FERMS I PAVIMENTS

1 J03HT40 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'`àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 25)

36,39 0,000 0,00

2 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 57)

302,44 0,000 0,00

3 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 4)

25,00 2,000 50,00

4 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 2,000 63,40

5 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)

34,20 0,000 0,00

6 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 0,000 0,00

7 J9V1710N U Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip
scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336 (P - 60)

18,53 1,000 18,53

8 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 18)

8,95 1,000 8,95

9 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 53)

36,97 2,000 73,94

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

11 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 34)

33,62 2,000 67,24

12 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 54)

32,24 2,000 64,48

13 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 13)

36,13 0,000 0,00

14 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 11)

26,46 1,000 26,46

15 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la
mescla) d'una proveta de materials tractats amb conglomerants
hidràulics (P - 52)

1.120,27 1,000 1.120,27

16 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 4,000 258,12

17 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

18 J2VCS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 43)

139,74 1,000 139,74

19 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 2,000 241,90

20 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 59)

22,08 1,000 22,08

21 JZ13EK10 U Lloguer d'equip per a la realització de l'assaig de lliscament transversal
Scrim d'un paviment. (P - 76)

1.698,94 0,000 0,00

22 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 1,000 18,62

EUROS
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23 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
24 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de

Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 19)

70,64 0,000 0,00

25 J056730L U Determinació de l'índex de trencament de les emulsions bituminoses
catiòniques, mètode de la càrrega mineral, segons la norma UNE-EN
13075-1 (P - 29)

55,44 0,000 0,00

26 JZ116K02 U Desplaçament d'equip i personal per a realització de l'assaig de
lliscament transversal Scrim d'un paviment. (P - 74)

3.037,51 0,000 0,00

27 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 5,000 63,85

28 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

29 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 22)

58,41 0,000 0,00

30 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 25,000 341,25

31 J0565306 U Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429 (P - 28)

35,79 0,000 0,00

32 J056230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428 (P - 27)

53,31 0,000 0,00

33 J056F30F U Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430 (P - 30)

39,45 0,000 0,00

34 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 24)

30,37 0,000 0,00

35 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE EN 12697-13 (P - 56)

14,16 29,000 410,64

36 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i
UNE EN 12697-6 (P - 58)

158,86 2,000 317,72

37 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 4,000 546,24

38 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
55)

59,94 14,000 839,16

39 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 14)

20,85 1,000 20,85

TOTAL Titol 6 01.05.03.02.04 4.713,44
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 06 XARXES DE NOUS SERVEIS

Titol 4 02 GAS

Titol 5 01 OBRA CIVIL

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 8,000 1.092,48

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 1,000 36,13

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 2,000 241,90

4 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)

81,06 1,000 81,06

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 120,000 1.638,00

6 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 45)

104,16 1,000 104,16

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 2,000 77,98

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 2,000 86,32

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 4,000 258,12

10 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)

47,92 1,000 47,92

11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 2,000 63,40

12 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 8,000 102,16

13 J2VGM10 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 44) 88,61 1,000 88,61

TOTAL Titol 5 01.06.02.01 3.918,24



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 59

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 06 XARXES DE NOUS SERVEIS

Titol 4 03 XARXA AIGUA POTABLE

Titol 5 01 XARXA AIGUA POTABLE

Titol 6 01 OBRA CIVIL

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 2,000 63,40

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 19,000 2.594,64

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 2,000 72,26

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 285,000 3.890,25

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 7,000 451,71

6 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 19,000 242,63

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 3,000 116,97

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 2,000 86,32

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 1,000 120,95

TOTAL Titol 6 01.06.03.01.01 7.639,13
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 06 XARXES DE NOUS SERVEIS

Titol 4 03 XARXA AIGUA POTABLE

Titol 5 02 FONTS

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

4 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 2,000 25,54

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

6 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 2,000 273,12

7 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 10,000 136,50

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.06.03.02 564,22
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 06 XARXES DE NOUS SERVEIS

Titol 4 05 ENLLUMENAT

Titol 5 05 OBRA CIVIL

1 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 8,000 102,16

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 100,000 1.365,00

5 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 8,000 1.092,48

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 3,000 193,59

TOTAL Titol 5 01.06.05.05 2.753,23
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 06 XARXES DE NOUS SERVEIS

Titol 4 06 SEMAFORITZACIÓ

Titol 5 01 OBRA CIVIL

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 2,000 273,12

4 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 2,000 25,54

5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 20,000 273,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.06.06.01 700,72
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 06 XARXES DE NOUS SERVEIS

Titol 4 07 XARXA D'AIGUA NO POTABLE

Titol 5 01 OBRA CIVIL

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 2,000 63,40

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 2,000 86,32

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 285,000 3.890,25

4 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 20,000 2.731,20

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 7,000 451,71

6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 3,000 108,39

7 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 20,000 255,40

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 3,000 362,85

9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 2,000 77,98

TOTAL Titol 5 01.06.07.01 8.027,50
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 06 XARXES DE NOUS SERVEIS

Titol 4 08 XARXA DE REG

Titol 5 00 OBRA CIVIL

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 7,000 955,92

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 1,000 31,70

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 1,000 36,13

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 95,000 1.296,75

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 3,000 193,59

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 1,000 120,95

8 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 7,000 89,39

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 1,000 43,16

TOTAL Titol 5 01.06.08.00 2.767,59
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 07 URBANITZACIÓ

Titol 4 01 VIALITAT

Titol 5 01 PAVIMENTACIÓ

Titol 6 01 CALÇADA

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 62,000 4.000,86

2 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 53)

36,97 32,000 1.183,04

3 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 54)

32,24 32,000 1.031,68

4 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 57)

302,44 6,000 1.814,64

5 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
55)

59,94 208,000 12.467,52

6 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i
UNE EN 12697-6 (P - 58)

158,86 32,000 5.083,52

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 14,000 1.693,30

8 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE EN 12697-13 (P - 56)

14,16 465,000 6.584,40

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 830,000 11.329,50

10 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 18)

8,95 34,000 304,30

11 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)

34,20 4,000 136,80

12 J03HT40 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'`àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 25)

36,39 4,000 145,56

13 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 4,000 177,72

14 J056F30F U Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430 (P - 30)

39,45 4,000 157,80

15 J056230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428 (P - 27)

53,31 4,000 213,24

16 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 14,000 604,24

17 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 22)

58,41 10,000 584,10

18 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 93,000 1.187,61

19 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 89,000 12.153,84

20 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 10,000 186,20

21 J0565306 U Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429 (P - 28)

35,79 4,000 143,16

EUROS
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22 J056730L U Determinació de l'índex de trencament de les emulsions bituminoses
catiòniques, mètode de la càrrega mineral, segons la norma UNE-EN
13075-1 (P - 29)

55,44 4,000 221,76

23 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 10,000 317,00

24 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 18,000 650,34

25 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 32,000 1.014,40

26 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 13)

36,13 18,000 650,34

27 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 59)

22,08 17,000 375,36

28 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 4)

25,00 32,000 800,00

29 J9V1710N U Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip
scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336 (P - 60)

18,53 16,000 296,48

30 JZ116K02 U Desplaçament d'equip i personal per a realització de l'assaig de
lliscament transversal Scrim d'un paviment. (P - 74)

3.037,51 1,000 3.037,51

31 JZ13EK10 U Lloguer d'equip per a la realització de l'assaig de lliscament transversal
Scrim d'un paviment. (P - 76)

1.698,94 1,000 1.698,94

32 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 11)

26,46 14,000 370,44

33 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 24)

30,37 8,000 242,96

34 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 14)

20,85 14,000 291,90

35 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
36 J2VCS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,

segons la norma DIN 18134 (P - 43)
139,74 4,000 558,96

37 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 19)

70,64 4,000 282,56

38 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 34)

33,62 25,000 840,50

39 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la
mescla) d'una proveta de materials tractats amb conglomerants
hidràulics (P - 52)

1.120,27 1,000 1.120,27

TOTAL Titol 6 01.07.01.01.01 73.952,75
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PRESSUPOST * Pàg.: 67

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 07 URBANITZACIÓ

Titol 4 01 VIALITAT

Titol 5 01 PAVIMENTACIÓ

Titol 6 02 VORERA

1 J9V1710N U Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip
scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336 (P - 60)

18,53 58,000 1.074,74

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 1,000 605,90
3 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra

de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)
18,62 36,000 670,32

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 7,000 451,71

5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 3,000 108,39

6 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 14)

20,85 6,000 125,10

7 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 11)

26,46 6,000 158,76

8 J2VCS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 43)

139,74 12,000 1.676,88

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 355,000 4.845,75

10 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 12,000 153,24

11 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la
mescla) d'una proveta de materials tractats amb conglomerants
hidràulics (P - 52)

1.120,27 4,000 4.481,08

12 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 34)

33,62 88,000 2.958,56

13 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 13)

36,13 3,000 108,39

14 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 19)

70,64 1,000 70,64

15 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 24)

30,37 3,000 91,11

16 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 18)

8,95 42,000 375,90

17 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 2,000 241,90

18 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 1,000 43,16

TOTAL Titol 6 01.07.01.01.02 18.241,53
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PRESSUPOST * Pàg.: 68

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 07 URBANITZACIÓ

Titol 4 01 VIALITAT

Titol 5 02 ARBRAT I JARDINERIA

Titol 6 02 MITJANES, ROTONDES I FRANJES ARBUSTIVES

Titol 7 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY I PLANTACIÓ

1 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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) (P - 68)

81,31 1,000 81,31

TOTAL Titol 7 01.07.01.02.02.02 81,31
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 07 URBANITZACIÓ

Titol 4 01 VIALITAT

Titol 5 03 MOBILIARI

1 JBV1110B U Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació
d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat segons la OC
28/2009 (P - 63)

41,07 2,000 82,14

TOTAL Titol 5 01.07.01.03 82,14
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 07 URBANITZACIÓ

Titol 4 02 PATIS INTERIORS A i B

Titol 5 01 PAVIMENTACIÓ

1 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 34)

33,62 8,000 268,96

2 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la
mescla) d'una proveta de materials tractats amb conglomerants
hidràulics (P - 52)

1.120,27 1,000 1.120,27

3 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 24)

30,37 1,000 30,37

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

6 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
7 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

(P - 40)
12,77 1,000 12,77

8 J9V1710N U Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip
scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336 (P - 60)

18,53 5,000 92,65

9 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 13)

36,13 1,000 36,13

10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

11 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 11)

26,46 1,000 26,46

12 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 19)

70,64 0,000 0,00

13 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 18)

8,95 4,000 35,80

14 J2VCS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 43)

139,74 1,000 139,74

15 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 1,000 36,13

16 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 14)

20,85 1,000 20,85

17 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 30,000 409,50

18 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 3,000 55,86

TOTAL Titol 5 01.07.02.01 2.414,55
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PRESSUPOST * Pàg.: 71

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 07 URBANITZACIÓ

Titol 4 02 PATIS INTERIORS A i B

Titol 5 02 ARBRAT I  JARDINERIA

Titol 6 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY I PLANTACIÓ

1 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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) (P - 68)

81,31 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.07.02.02.02 0,00
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Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 08 PLAÇA CENTRAL

Titol 4 03 XARXES DE SERVEIS

Titol 5 03 DRENATGE

Titol 6 01 MOVIMENT TERRES

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 10,000 136,50

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 1,000 64,53

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

8 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 1,000 12,77

9 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 1,000 136,56

TOTAL Titol 6 01.08.03.03.01 350,36



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 73

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 08 PLAÇA CENTRAL

Titol 4 03 XARXES DE SERVEIS

Titol 5 03 DRENATGE

Titol 6 03 POUS REGISTRE

1 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 64)

685,87 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.08.03.03.03 0,00

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 74

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 08 PLAÇA CENTRAL

Titol 4 06 JARDINERIA

1 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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) (P - 68)

81,31 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.08.06 0,00



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 75

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 09 PARC TORRE ROJA

Titol 4 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 J2VGM10 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 44) 88,61 2,000 177,22
2 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 45)
104,16 2,000 208,32

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 2,000 63,40

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 2,000 72,26

5 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)

81,06 2,000 162,12

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 80,000 1.092,00

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 2,000 241,90

8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 5,000 322,65

9 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 15)

47,92 5,000 239,60

10 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 2,000 77,98

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 2,000 86,32

TOTAL Titol 4 01.09.01 2.743,77

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 76

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 09 PARC TORRE ROJA

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 15,000 204,75

2 J2VCS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 43)

139,74 1,000 139,74

3 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 3,000 38,31

4 J9V1710N U Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip
scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336 (P - 60)

18,53 6,000 111,18

5 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 18)

8,95 0,000 0,00

6 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 2,000 273,12

7 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 75) 605,90 0,000 0,00
8 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la

mescla) d'una proveta de materials tractats amb conglomerants
hidràulics (P - 52)

1.120,27 1,000 1.120,27

9 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

18,62 1,000 18,62

10 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

11 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 34)

33,62 1,000 33,62

12 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 1,000 64,53

TOTAL Titol 4 01.09.02 2.004,14



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 77

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 09 PARC TORRE ROJA

Titol 4 04 JARDINERIA

Titol 5 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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) (P - 68)

81,31 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.09.04.01 0,00

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 78

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 09 PARC TORRE ROJA

Titol 4 05 XARXES DE SERVEIS

Titol 5 01 REG

Titol 6 01 OBRA CIVIL

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

2 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 35,000 477,75

4 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 3,000 409,68

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

6 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 3,000 38,31

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 2,000 129,06

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.09.05.01.01 1.054,80



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 79

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 09 PARC TORRE ROJA

Titol 4 05 XARXES DE SERVEIS

Titol 5 02 DRENATGE

Titol 6 01 MOV. TERRES

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 17)

120,95 0,000 0,00

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 41)

13,65 15,000 204,75

3 J2VCP10 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 40)

12,77 1,000 12,77

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)

38,99 0,000 0,00

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 21)

43,16 0,000 0,00

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 0,000 0,00

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 16)

64,53 1,000 64,53

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 42)

136,56 1,000 136,56

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 12)

36,13 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.09.05.02.01 418,61

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 80

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 09 PARC TORRE ROJA

Titol 4 05 XARXES DE SERVEIS

Titol 5 02 DRENATGE

Titol 6 03 POUS REGISTRE

1 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 64)

685,87 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.09.05.02.03 0,00



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 81

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 09 PARC TORRE ROJA

Titol 4 05 XARXES DE SERVEIS

Titol 5 02 DRENATGE

Titol 6 04 EMBORNALS, DRENS I CUNETES

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

31,70 1,000 31,70

2 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

44,43 1,000 44,43

3 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

TOTAL Titol 6 01.09.05.02.04 107,83

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 82

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 10 MESURES D'ADEQUACIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA

Titol 4 02 ESPAIS LLIURES PÚBLICS

Titol 5 03 REVEGETACIÓ TALUSSOS

1 JR3AC201 U Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 69)

302,20 2,000 604,40

2 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 72)

179,50 1,000 179,50

3 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

111,56 2,000 223,12

4 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) (P - 73)

275,00 2,000 550,00

5 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 70) 204,92 1,000 204,92
6 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 71) 51,89 1,000 51,89

TOTAL Titol 5 01.10.02.03 1.813,83



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 83

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 11 BASSA LAMINACIÓ

Titol 4 02 REVEGETACIÓ TALUSSOS BASSA I ALTRES TRACTAMENTS

Titol 5 01 TREBALLS PREVIS

1 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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) (P - 68)

81,31 1,000 81,31

TOTAL Titol 5 01.11.02.01 81,31

Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 84

Obra 01 Pressupost 16023

Capítol 11 BASSA LAMINACIÓ

Titol 4 02 REVEGETACIÓ TALUSSOS BASSA I ALTRES TRACTAMENTS

Titol 5 02 SEMBRES I PLANTACIONS

1 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 71) 51,89 0,000 0,00
2 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres

components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 72)

179,50 0,000 0,00

3 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) (P - 73)

275,00 2,000 550,00

4 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 70) 204,92 0,000 0,00
5 JR3AC201 U Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal

(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 69)

302,20 0,000 0,00

6 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

111,56 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.11.02.02 550,00



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST * Pàg.: 85

(*) Branques incompletes

EUROS





Projecte d’Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant. 
Viladecans. 

 Annex 26. Pla de control de qualitat 

7.2. Resum de pressupost 





Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: Titol 7 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 7 01.07.01.02.01.01   SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL 0,00
Titol 7 01.07.01.02.01.02   PLANTACIÓ 0,00
Titol 6 01.07.01.02.01   ARBRAT VIARI 0,00
Titol 7 01.07.01.02.02.01   SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL 0,00
Titol 7 01.07.01.02.02.02   PREPARACIÓ DEL TERRENY I PLANTACIÓ 81,31
Titol 6 01.07.01.02.02   MITJANES, ROTONDES I FRANJES ARBUSTIVES 81,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

81,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Titol 6 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 6 01.04.01.01.01  FONAMENTS 11.924,75
Titol 6 01.04.01.01.02  MURS I PILARS 8.853,75
Titol 6 01.04.01.01.03  COBERTA 8.766,44
Titol 6 01.04.01.01.04  PANTALLA PILONS 4.565,38
Titol 6 01.04.01.01.05  MUR PROTECCIÓ BÒBILA 670,04
Titol 5 01.04.01.01  ESTRUCTURA 34.780,36
Titol 6 01.05.01.01.01  MOV. TERRES 8.585,60
Titol 6 01.05.01.01.02  COL.LECTOR 8.846,84
Titol 6 01.05.01.01.03  POUS REGISTRE 2.052,91
Titol 5 01.05.01.01  COL·LECTOR VIA CORNISA 19.485,35
Titol 6 01.05.01.02.01  MOV. TERRES 1.123,05
Titol 6 01.05.01.02.02  BROQUETS ENTRADA 670,04
Titol 6 01.05.01.02.03  COL.LECTORS 297,78
Titol 5 01.05.01.02  CAPTACIONS 2.090,87
Titol 6 01.05.01.03.01  MOV. TERRES 11.807,07
Titol 6 01.05.01.03.02  COL.LECTORS 1.191,12
Titol 6 01.05.01.03.03  POUS REGISTRE 1.371,74
Titol 6 01.05.01.03.04  EMBORNALS 0,00
Titol 6 01.05.01.03.05  ESCOMESES 0,00
Titol 6 01.05.01.03.06  SEPARADOR HIDROCARBURS 0,00
Titol 5 01.05.01.03  COL.LECTORS 14.369,93
Titol 6 01.05.02.01.01  MOV. TERRES 8.517,35
Titol 6 01.05.02.01.02  COL.LECTORS 0,00
Titol 6 01.05.02.01.03  POUS REGISTRE 0,00
Titol 6 01.05.02.01.04  ESCOMESES 0,00
Titol 5 01.05.02.01  COL·LECTORS 8.517,35
Titol 6 01.05.03.01.01  MOV. TERRES 5.307,06
Titol 6 01.05.03.01.02  COL·LECTOR 4.254,64
Titol 6 01.05.03.01.03  POUS DE REGISTRE 670,04
Titol 6 01.05.03.01.04  BROQUET ENTRADA I COL·LECTOR 967,82
Titol 6 01.05.03.01.05  DESGÜAS RIERA ST. CLIMENT 670,04
Titol 6 01.05.03.01.06  PARTIDES ALÇADES I SERVEIS AFECTATS 0,00
Titol 5 01.05.03.01  COL·LECTOR VIA CORNISA FORA D'ÀMBIT 11.869,60
Titol 6 01.05.03.02.01  ENDERROCS I MOV. TERRES 6.636,51
Titol 6 01.05.03.02.02  COL.LECTOR 7.429,71
Titol 6 01.05.03.02.03  POUS DE REGISTRE 967,82

EURO



Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 6 01.05.03.02.04  RESTITUCIÓ FERMS I PAVIMENTS 4.713,44
Titol 6 01.05.03.02.05  PARTIDES ALÇADES I SERVEIS AFECTATS 0,00
Titol 5 01.05.03.02  COL·LECTOR TORRENT FONDO FORA D'ÀMBIT 19.747,48
Titol 6 01.06.01.03.01  Elements 0,00
Titol 6 01.06.01.03.02  Legalitzacions 0,00
Titol 6 01.06.01.03.03  Escomeses elèctriques 0,00
Titol 5 01.06.01.03  RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS 0,00
Titol 6 01.06.03.01.01  OBRA CIVIL 7.639,13
Titol 6 01.06.03.01.02  OBRA MECÀNICA 0,00
Titol 5 01.06.03.01  XARXA AIGUA POTABLE 7.639,13
Titol 6 01.07.01.01.01  CALÇADA 73.952,75
Titol 6 01.07.01.01.02  VORERA 18.241,53
Titol 5 01.07.01.01  PAVIMENTACIÓ 92.194,28
Titol 6 01.07.01.02.01   ARBRAT VIARI 0,00
Titol 6 01.07.01.02.02   MITJANES, ROTONDES I FRANJES ARBUSTIVES 81,31
Titol 5 01.07.01.02  ARBRAT I JARDINERIA 81,31
Titol 6 01.07.01.04.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Titol 6 01.07.01.04.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL CODI 0,00
Titol 6 01.07.01.04.03  SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ 0,00
Titol 6 01.07.01.04.04  ABALISAMENT 0,00
Titol 5 01.07.01.04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 0,00
Titol 6 01.07.02.02.01   SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL 0,00
Titol 6 01.07.02.02.02   PREPARACIÓ DEL TERRENY I PLANTACIÓ 0,00
Titol 5 01.07.02.02  ARBRAT I  JARDINERIA 0,00
Titol 6 01.08.03.01.01   OBRA CIVIL 0,00
Titol 6 01.08.03.01.02   OBRA MECÀNICA 0,00
Titol 5 01.08.03.01   XARXA DE TERRES 0,00
Titol 6 01.08.03.02.01   OBRA CIVIL 0,00
Titol 6 01.08.03.02.02   OBRA MECÀNICA 0,00
Titol 5 01.08.03.02   ENLLUMENAT 0,00
Titol 6 01.08.03.03.01  MOVIMENT TERRES 350,36
Titol 6 01.08.03.03.02   COL.LECTORS 0,00
Titol 6 01.08.03.03.03   POUS REGISTRE 0,00
Titol 6 01.08.03.03.04  EMBORNALS I REIXES 0,00
Titol 5 01.08.03.03   DRENATGE 350,36
Titol 6 01.09.05.01.01   OBRA CIVIL 1.054,80
Titol 6 01.09.05.01.02   XARXA GENERAL I AUTOMATISMES 0,00
Titol 6 01.09.05.01.04   XARXA SECONDÀRIA I EMISSORS 0,00
Titol 5 01.09.05.01   REG 1.054,80
Titol 6 01.09.05.02.01  MOV. TERRES 418,61
Titol 6 01.09.05.02.02  COL.LECTORS 0,00
Titol 6 01.09.05.02.03  POUS REGISTRE 0,00
Titol 6 01.09.05.02.04  EMBORNALS, DRENS I CUNETES 107,83
Titol 5 01.09.05.02  DRENATGE 526,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

212.707,26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Titol 5 01.02.01.01  AFECCIÓ 101. Línia elèc. aèrea/subt. 2 circuits MT 0,00
Titol 5 01.02.01.02  AFECCIÓ 102. Línia elèc. aèrea/subt. 2 circuits MT 0,00
Titol 5 01.02.01.03  AFECCIÓ 103. Línia elèc. aèrea/subt. 2 circuits MT 0,00
Titol 5 01.02.01.04  AFECCIÓ 104. Línia elèc. aèrea/subt. 2 circuits MT 0,00
Titol 5 01.02.01.05  AFECCIÓ 105. Línia elèc. aèreo/subt. 2 circuit MT 0,00
Titol 5 01.02.01.06  AFECCIÓ 106. Línia elèc. subterranea 4 circuits MT 0,00
Titol 5 01.02.01.07  AFECCIÓ 107. Línia elèc. subterranea 2 circuits MT 0,00
Titol 5 01.02.01.08  AFECCIÓ 108. Línia elèc. subterranea 1 circuit MT 0,00
Titol 5 01.02.01.09  AFECCIÓ 109. Línia elèc. subterranea 4 circuits MT 0,00
Titol 5 01.02.01.10  AFECCIÓ 110. Línia elèc. aèrea/subt. 2 circuits AT 0,00
Titol 5 01.02.01.11  AFECCIÓ BAIXA TENSIÓ C.A.P 0,00
Titol 4 01.02.01  FECSA-ENDESA 0,00
Titol 5 01.02.02.01  AFECCIÓ 201. Ø800. Obra civil 2.304,82
Titol 5 01.02.02.02  AFECCIÓ 202. Ø300 . Obra civil 768,97
Titol 5 01.02.02.03  AFECCIÓ 203. Ø400. Obra civil 1.325,73
Titol 4 01.02.02  AGBAR 4.399,52
Titol 5 01.02.03.01  Afecció 301. Obra civil 0,00
Titol 4 01.02.03  GAS NATURAL 0,00
Titol 5 01.02.04.01  Afecció 401 Ø225. Obra civil 700,72
Titol 4 01.02.04  AIGUA NO POTABLE 700,72
Titol 5 01.02.05.01  AFECCIÓ 501 / 502 / 503. Obra civil 0,00
Titol 4 01.02.05  TELEFÓNICA 0,00
Titol 5 01.02.06.01  AFECCIÓ ENLLUM.1 0,00
Titol 5 01.02.06.02  AFECCIÓ ENLLUM.2 0,00
Titol 5 01.02.06.03  AFECCIÓ ENLLUM.3 0,00
Titol 4 01.02.06  ENLLUMENAT 0,00
Titol 5 01.04.01.01  ESTRUCTURA 34.780,36
Titol 5 01.04.01.02  INSTAL.LACIONS I EQUIPS 0,00
Titol 4 01.04.01  DIPÒSIT DE LAMINACIÓ 34.780,36
Titol 5 01.04.02.01  MOVIMENT DE TERRES 1.110,91
Titol 5 01.04.02.02  FONAMENTS 967,82
Titol 5 01.04.02.03  ESTREPS 1.680,65
Titol 5 01.04.02.04  TAULER 614,05
Titol 5 01.04.02.05  IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE 325,55
Titol 5 01.04.02.06  ACABATS I OBRES COMPLEMENTÀRIES 0,00
Titol 4 01.04.02  PONT TORRE ROJA 4.698,98
Titol 5 01.04.03.01  MOVIMENT DE TERRES 1.062,99
Titol 5 01.04.03.02  FONAMENTS 967,82
Titol 5 01.04.03.03  ESTREPS 1.382,87
Titol 5 01.04.03.04  TAULER 1.092,34
Titol 5 01.04.03.05  IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE 0,00
Titol 5 01.04.03.06  ACABATS I OBRES COMPLEMENTÀRIES 256,60
Titol 4 01.04.03  PONT CAN PICÓ 4.762,62
Titol 5 01.04.05.01  MOVIMENT DE TERRES 2.854,88
Titol 5 01.04.05.02  IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE 0,00
Titol 5 01.04.05.03  MARC 967,82
Titol 5 01.04.05.04  ALETES 670,04
Titol 4 01.04.05   PASSOS DE FAUNA SOTA LA VIA DE CORNISA 4.492,74
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Titol 5 01.04.07.01  MOVIMENT DE TERRES 8.256,68
Titol 5 01.04.07.02  IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE 0,00
Titol 5 01.04.07.03  MUR GABIONS 1.495,90
Titol 5 01.04.07.04  MUR PANTALLA 595,56
Titol 5 01.04.07.05  MUR 372,26
Titol 5 01.04.07.06  LLOSA ESCALA 372,26
Titol 4 01.04.07  ACCESSOS CEMENTIRI 11.092,66
Titol 5 01.04.08.01  MOVIMENT DE TERRES 636,19
Titol 5 01.04.08.02  IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE 0,00
Titol 5 01.04.08.03  MUR GABIONS 384,90
Titol 4 01.04.08  ENTORN CAP 1.021,09
Titol 5 01.04.09.01  MOVIMENT DE TERRES 1.899,46
Titol 5 01.04.09.02  IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE 0,00
Titol 5 01.04.09.03  MUR GABIONS 1.793,08
Titol 4 01.04.09  ENTORN IES TORRE ROJA 3.692,54
Titol 5 01.05.01.01  COL·LECTOR VIA CORNISA 19.485,35
Titol 5 01.05.01.02  CAPTACIONS 2.090,87
Titol 5 01.05.01.03  COL.LECTORS 14.369,93
Titol 5 01.05.01.04  CUNETES 0,00
Titol 4 01.05.01  DRENATGE 35.946,15
Titol 5 01.05.02.01  COL·LECTORS 8.517,35
Titol 4 01.05.02  SANEJAMENT 8.517,35
Titol 5 01.05.03.01  COL·LECTOR VIA CORNISA FORA D'ÀMBIT 11.869,60
Titol 5 01.05.03.02  COL·LECTOR TORRENT FONDO FORA D'ÀMBIT 19.747,48
Titol 4 01.05.03  OBRES EXTERNES 31.617,08
Titol 5 01.06.01.01  MITJA TENSIÓ 0,00
Titol 5 01.06.01.02  BAIXA TENSIÓ 0,00
Titol 5 01.06.01.03  RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS 0,00
Titol 4 01.06.01  ELÈCTRICA 0,00
Titol 5 01.06.02.01  OBRA CIVIL 3.918,24
Titol 4 01.06.02  GAS 3.918,24
Titol 5 01.06.03.01  XARXA AIGUA POTABLE 7.639,13
Titol 5 01.06.03.02  FONTS 564,22
Titol 4 01.06.03  XARXA AIGUA POTABLE 8.203,35
Titol 5 01.06.04.01  OBRA CIVIL 0,00
Titol 4 01.06.04  XARXA TELECOMUNICACIONS 0,00
Titol 5 01.06.05.05  OBRA CIVIL 2.753,23
Titol 5 01.06.05.06  OBRA MECÀNICA 0,00
Titol 4 01.06.05  ENLLUMENAT 2.753,23
Titol 5 01.06.06.01  OBRA CIVIL 700,72
Titol 5 01.06.06.02  OBRA MECÀNICA 0,00
Titol 4 01.06.06  SEMAFORITZACIÓ 700,72
Titol 5 01.06.07.01  OBRA CIVIL 8.027,50
Titol 5 01.06.07.02  OBRA MECÀNICA 0,00
Titol 4 01.06.07  XARXA D'AIGUA NO POTABLE 8.027,50
Titol 5 01.06.08.00   OBRA CIVIL 2.767,59
Titol 5 01.06.08.01   XARXA GENERAL I AUTOMATISMES 0,00
Titol 5 01.06.08.02   XARXA SECONDÀRIA I EMISSORS 0,00
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Titol 4 01.06.08  XARXA DE REG 2.767,59
Titol 5 01.07.01.01  PAVIMENTACIÓ 92.194,28
Titol 5 01.07.01.02  ARBRAT I JARDINERIA 81,31
Titol 5 01.07.01.03  MOBILIARI 82,14
Titol 5 01.07.01.04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 0,00
Titol 5 01.07.01.05  PARADES BUS 0,00
Titol 4 01.07.01  VIALITAT 92.357,73
Titol 5 01.07.02.01  PAVIMENTACIÓ 2.414,55
Titol 5 01.07.02.02  ARBRAT I  JARDINERIA 0,00
Titol 5 01.07.02.03  MOBILIARI 0,00
Titol 5 01.07.02.04  JOCS INFANTILS 0,00
Titol 5 01.07.02.05  PETANCA 0,00
Titol 4 01.07.02  PATIS INTERIORS A i B 2.414,55
Titol 5 01.08.01.01   MOVIMENT DE TERRES 0,00
Titol 5 01.08.01.02   GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Titol 4 01.08.01   INFRAESTRUCTURES 0,00
Titol 5 01.08.02.01   FORJAT RETICULAR SOBRE BÒVILA 0,00
Titol 5 01.08.02.02   PÈRGOLA 0,00
Titol 5 01.08.02.03   RAMPA 0,00
Titol 5 01.08.02.04   GRADES 0,00
Titol 4 01.08.02   ESTRUCTURA 0,00
Titol 5 01.08.03.01   XARXA DE TERRES 0,00
Titol 5 01.08.03.02   ENLLUMENAT 0,00
Titol 5 01.08.03.03   DRENATGE 350,36
Titol 4 01.08.03   XARXES DE SERVEIS 350,36
Titol 5 01.09.04.01   PREPARACIÓ DEL TERRENY 0,00
Titol 5 01.09.04.02   SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL 0,00
Titol 5 01.09.04.03   PLANTACIONS I SEMBRES 0,00
Titol 4 01.09.04   JARDINERIA 0,00
Titol 5 01.09.05.01   REG 1.054,80
Titol 5 01.09.05.02  DRENATGE 526,44
Titol 4 01.09.05  XARXES DE SERVEIS 1.581,24
Titol 5 01.10.01.01   ARBRAT EXISTENT 0,00
Titol 5 01.10.01.02   PREPARACIÓ DEL TERRENY 0,00
Titol 4 01.10.01   TRACTAMENTS PREVIS 0,00
Titol 5 01.10.02.01   SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ FRUITERS 0,00
Titol 5 01.10.02.02   SEMBRES 0,00
Titol 5 01.10.02.03   REVEGETACIÓ TALUSSOS 1.813,83
Titol 4 01.10.02   ESPAIS LLIURES PÚBLICS 1.813,83
Titol 5 01.11.01.01  LINIA ELÈCTRICA MT 0,00
Titol 4 01.11.01  SERVEIS AFECTATS 0,00
Titol 5 01.11.02.01  TREBALLS PREVIS 81,31
Titol 5 01.11.02.02   SEMBRES I PLANTACIONS 550,00
Titol 5 01.11.02.03  ALTRES ACTUACIONS 0,00
Titol 5 01.11.02.04   MANTENIMENT 0,00
Titol 4 01.11.02  REVEGETACIÓ TALUSSOS BASSA I ALTRES TRACTAMENTS 631,31
Titol 5 01.11.03.01  COSTAT CARRER RIERA DE ST LLORENÇ 0,00
Titol 5 01.11.03.02  COSTAT AVINGUDA MIGUEL DE CERVANTES 0,00
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Titol 5 01.11.03.03  MANTENIMENT 0,00
Titol 4 01.11.03  REVEGETACIÓ ORNAMENTAL 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

271.241,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01  ENDERROCS 0,00
Capítol 01.01  ENDERROCS 0,00
Titol 4 01.02.01  FECSA-ENDESA 0,00
Titol 4 01.02.02  AGBAR 4.399,52
Titol 4 01.02.03  GAS NATURAL 0,00
Titol 4 01.02.04  AIGUA NO POTABLE 700,72
Titol 4 01.02.05  TELEFÓNICA 0,00
Titol 4 01.02.06  ENLLUMENAT 0,00
Capítol 01.02  DESVIAMENT DE SERVEIS 5.100,24
Titol 4 01.04.01  DIPÒSIT DE LAMINACIÓ 34.780,36
Titol 4 01.04.02  PONT TORRE ROJA 4.698,98
Titol 4 01.04.03  PONT CAN PICÓ 4.762,62
Titol 4 01.04.05   PASSOS DE FAUNA SOTA LA VIA DE CORNISA 4.492,74
Titol 4 01.04.07  ACCESSOS CEMENTIRI 11.092,66
Titol 4 01.04.08  ENTORN CAP 1.021,09
Titol 4 01.04.09  ENTORN IES TORRE ROJA 3.692,54
Capítol 01.04  ESTRUCTURES 64.540,99
Titol 4 01.05.01  DRENATGE 35.946,15
Titol 4 01.05.02  SANEJAMENT 8.517,35
Titol 4 01.05.03  OBRES EXTERNES 31.617,08
Capítol 01.05  DRENATGE I SANEJAMENT 76.080,58
Titol 4 01.06.01  ELÈCTRICA 0,00
Titol 4 01.06.02  GAS 3.918,24
Titol 4 01.06.03  XARXA AIGUA POTABLE 8.203,35
Titol 4 01.06.04  XARXA TELECOMUNICACIONS 0,00
Titol 4 01.06.05  ENLLUMENAT 2.753,23
Titol 4 01.06.06  SEMAFORITZACIÓ 700,72
Titol 4 01.06.07  XARXA D'AIGUA NO POTABLE 8.027,50
Titol 4 01.06.08  XARXA DE REG 2.767,59
Capítol 01.06  XARXES DE NOUS SERVEIS 26.370,63
Titol 4 01.07.01  VIALITAT 92.357,73
Titol 4 01.07.02  PATIS INTERIORS A i B 2.414,55
Capítol 01.07  URBANITZACIÓ 94.772,28
Titol 4 01.08.01   INFRAESTRUCTURES 0,00
Titol 4 01.08.02   ESTRUCTURA 0,00
Titol 4 01.08.03   XARXES DE SERVEIS 350,36
Titol 4 01.08.04   PAVIMENTACIÓ 0,00
Titol 4 01.08.05   MOBILIARI URBÀ 0,00
Titol 4 01.08.06   JARDINERIA 0,00
Titol 4 01.08.07   JOCS INFANTILS 0,00
Titol 4 01.08.08   PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 0,00
Capítol 01.08  PLAÇA CENTRAL 350,36
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Titol 4 01.09.01  MOVIMENTS DE TERRES 2.743,77
Titol 4 01.09.02   PAVIMENTACIÓ 2.004,14
Titol 4 01.09.03  MOBILIARI URBÀ 0,00
Titol 4 01.09.04   JARDINERIA 0,00
Titol 4 01.09.05  XARXES DE SERVEIS 1.581,24
Capítol 01.09  PARC TORRE ROJA 6.329,15
Titol 4 01.10.01   TRACTAMENTS PREVIS 0,00
Titol 4 01.10.02   ESPAIS LLIURES PÚBLICS 1.813,83
Titol 4 01.10.03   ALTRES MESURES 0,00
Capítol 01.10   MESURES D'ADEQUACIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA 1.813,83
Titol 4 01.11.01  SERVEIS AFECTATS 0,00
Titol 4 01.11.02  REVEGETACIÓ TALUSSOS BASSA I ALTRES TRACTAMENTS 631,31
Titol 4 01.11.03  REVEGETACIÓ ORNAMENTAL 0,00
Capítol 01.11  BASSA LAMINACIÓ 631,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

275.989,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS 0,00
Capítol 01.02  DESVIAMENT DE SERVEIS 5.100,24
Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 68.135,96
Capítol 01.04  ESTRUCTURES 64.540,99
Capítol 01.05  DRENATGE I SANEJAMENT 76.080,58
Capítol 01.06  XARXES DE NOUS SERVEIS 26.370,63
Capítol 01.07  URBANITZACIÓ 94.772,28
Capítol 01.08  PLAÇA CENTRAL 350,36
Capítol 01.09  PARC TORRE ROJA 6.329,15
Capítol 01.10   MESURES D'ADEQUACIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA 1.813,83
Capítol 01.11  BASSA LAMINACIÓ 631,31
Capítol 01.12  PARTIDES ALÇADES I VARIS 0,00
Obra 01 Pressupost 16023 344.125,33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

344.125,33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 16023 344.125,33

344.125,33

EURO
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7.3. Últim full de pressupost 





Pla de Control de Qualitat
Projecte d´urbanització de la modificació del Pla Parcial Sector Llevant

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 344.125,33

Subtotal 344.125,33

21 % IVA SOBRE 344.125,33............................................................................................... 72.266,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 416.391,65
€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS SETZE MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )

Barcelona, febrer 2018

Norbert Torres i Pugès          Rafael Tejada Ramírez 
Enginyer de camins              Arquitecte





 
 

Projecte d’Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant. 
Viladecans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 27. COMPLIMENT NORMATIVA PROTECCIÓ 
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Annex 27. Compliment normativa protecció  
contra incendis i accessibilitat 
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Annex 27. Compliment normativa protecció  

contra incendis i accessibilitat 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és garantir l’acompliment de les normatives que regulen 
les actuacions en l’espai públic i concretament a l’interior de l’àmbit del projecte de 
Projecte d’Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant situat al 
T.M de Viladecans. 
 
 
2. NORMATIVA 
 
La normativa que s’aplica en el present projecte en qüestió d’accessibilitat és la 
següent: 

 El Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i el R.D. 505/2007, de 20 
d’abril, “por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones” i el R.D. 1544/2007 de 23 de 
novembre “por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad”.  

 La Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accessibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)  

 La Orden VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats. 

 
 
 

3. ACTUACIONS SEGONS ORDEN VIV/561/2010 
 

3.1. Itineraris de vianants adaptats 
 
A continuació s’adjunten totes les actuacions del projecte on és d’aplicació la Orden 
VIV/561/2010. 
 

 Amplada de pas lliure d’obstacles de 1,8m 

o Les voreres projectades respecten aquesta  amplada de pas.  
 

 Alçada lliure d’obstacles 2,20m 

o La disposició d’elements de mobiliari, enllumenat i senyalització, 
complirà amb ll’amplada lliure d’obstacles demanada es complirà 
sempre. 

 
 Pendent longitudinal ≤ 6%. 

o El projecte d’urbanització respecta les cotes en les cruïlles definides en 
el plànol d’ordenació de la Modificació Puntual del Sector Llevant.  

o En les cruïlles, s’han reduït els pendents longitudinals dels vials que 
tenen direcció nord-sud per realitzar els enllaços amb els carrers que 
creuen i que tenen un pendent transversal del 2 %. Amb aquests ajustos 
de pendents, dotant un pendent longitudinal del 2 % en la cruïlla i 
incorporant els acords de transició corresponents s’han augmentat els 
pendents que estaven previstos en planejament. Tot i així la majoria de 
pendents longitudinals són menors del 8%.  

 
 Pendent transversal ≤ 2%. 

o Les seccions tipus projectades preveuen pendents transversals 
compresos entre l’1-2. 

 
 Nivell d’il·luminació ≥ 20 lux, homogeni i sense enlluernament. 

o Els nivell d’il·luminació i uniformitat acompleixen amb els criteris marcats 
pel  Reglament d’eficiència energètica RD1890/2008. 

 
 No incloure cap graó ni ressalt. 

o Es compleix sempre. 
 

 Paviment accessible. 

o El paviment emprat és dur, estable i antilliscant en sec i mullat. 
 

 Guals de vianants. 

o Amplada lliure de pas : 1,80m 



 
 

Projecte d’Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant. 
Viladecans. 

 
Annex 27. Compliment normativa protecció  

contra incendis i accessibilitat 

 

 

o Pendent longitudinal ≤ 10% si L=2m 
o Se senyalitza amb PTI: 

- es col·locarà sobre el gual una franja de 60cm de fons de paviment 
tàctil indicador de botons al llarg del límit entre el gual i la calçada. 

 
 
4. ACTUACIONS SEGONS EL DOCUMENT DE SEGURETAT SI5 
 
A continuació s’adjunten totes les actuacions del Projecte on és d’aplicació el 
Documento de Seguridad en Incendios SI5 del codi tècnic de l’Edificació. 
 

4.1. Aproximació als edificis H ev > 7m 
 

 Amplada lliure mínima 3,5m. 

o  Es compleix 
 

 Alçada lliure o gàlib 4,5m. 

o Es compleix. El pont de Torre Roja té una alçada lliure major de 4,5m. 
o  

 **Capacitat portant: 20 kN/m2 

o Es compleix 
 

 Trams corbs, corona circular de Rint 5.3m i Rext 12.5m, amplada lliure 7.2m 
 

 **La condició referida al punxonament ha de complir-se en les tapes de registre de les 
canalitzacions de servei púbics situades en aquest espai, quan les seves dimensions siguin més 
grans de 0,15m x 0,15m cenyint-se a les especificacions de la UNE-EN 124:1995 

 
4.2. Entorn dels edificis H ev > 7m 

 
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9m han de disposar 
d’un espai de maniobra acomplint amb les següents condicions al llarg de la façana 
en la que es trobin els accessos principals: 
 

 Amplada lliure mínima 5m:      Es compleix 

 Alçada lliure o gàlib la de l’edifici:     Es compleix 

 Separació màxima del vehicle a l’edifici  

o Edificis fins a 15m d’altura d’evacuació:     23m 

o Edificis de més de 15 m i fins 20 m d’altura d’evacuació:  18m 

o Edificis de més de 20m d’altura d’evacuació    10m 

 Distància màxima accés fins qualsevol accés principal de l’edifici  30m:   
   Es compleix 

 Pendent màxim del 10%:       Es compleix 

 **Resistència punxonament 10 tn sobre 20cmΦ:   Es compleix 

 Tapes de registre segons UNE-EN 124:1995:    Es compleix 

 Espai de maniobra lliure:       Es compleix 

 Condicions en vies d’accés sense sortida de més de 20m de llarg es disposarà 
d’un espai suficient per la maniobra dels vehicles dels servei d’extinció 
d’incendis. Diàmetre 15m lliure d’obstacles.    Es compleix.  

 Condicions en zones edificades limítrofs o interiors a àrees forestals:  
         No aplicables 

 
**La condició referida al punxonament ha de complir-se en les tapes de registre de les 
canalitzacions de servei púbics situades en aquest espai, quan les seves dimensions siguin 
més grans de 0,15m x 0,15m cenyint-se a les especificacions de la UNE-EN 124:1995 
 
 

4.3. Plànol criteris de bombers 
 
A continuació s’adjunta el plànol corresponent a la justificació de la normativa de 
protecció civil. 
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1. OBRES AVANÇADES 

Constitueixen obres avançades del sector, segons determina el planejament vigent a l’article 9 
i a l’article 15 de les Normes Reguladores dels paràmetres d’ús i edificació del sòl i segons  
l’Informe que s’emet pels serveis jurídics i tècnics de l’Àrea de Planificació Territorial en 
relació a l’Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació de la Modificació Puntual del Pla 
Parcial Urbanístic del Sector Llevant al Terme Municipal de Viladecans, adjunt en punt 8 de 
l’apartat 2:  
 
- Obres avançades que ja constaven en el Projecte de Reparcel·lació del Text Refós 

del Pla Parcial del Sector Llevant, aprovat en data 24-12-2010.  
 
Segons indica l’informe de l’Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació, esmentat 
anteriorment, l’Ajuntament de Viladecans, amb anterioritat a l’aprovació definitiva del Projecte 
d’Urbanització del Pla Parcial del Sector Llevant ( aprovat definitivament en data 20-12-2010) i 
al Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del Sector Llevant, va realitzar obres 
d’urbanització en el sector per tal de desviar els serveis i subministres que afectaven terrenys 
de sistemes (equipaments, vial i zones verdes) i per l’execució parcial d’infraestructures 
(escullera) de l’àmbit del Pla Parcial del Sector de Llevant. Les obres incloses es detallen a 
continuació: 
 

ACTUACIÓ  IMPORT  
IVA IMPORT IVA 

INCLÒS tipus import 

Desviament serveis existents solar CEIP MMiP  229.873,76 € 16% 36.779,80 € 266.653,56 € 

Desviament serveis existents solar CEIP MMiP 96.331,71 € 16% 15.413,07 € 111.744,78 € 

Reg de la Plaça de la Font dels Jocs Olímpics  2.583,01 € 16% 413,28 € 2.996,29 € 

Desviament serveis existents solar CEIP MMiP  118.357,26 € 16% 18.937,16 € 137.294,42 € 

Escullera Complex exportiu TORRE ROJA  378.446,09 € 16% 60.551,37 € 438.997,46 € 

Obres avançades que ja constaven al PR 24-12-2010 825.591,83 €     957.686,52 € 

 
Les actuacions definides anteriorment es van aprovar en les següents Juntes de Govern 
Locals: 

ACTUACIÓ  DATA APROVACIÓ 

Desviament serveis existents solar CEIP MMiP  Junta Govern Local en data  21-05-2007 

Desviament serveis existents solar CEIP MMiP Junta Govern Local en data  21-05-2007 

Reg de la Plaça de la Font dels Jocs Olímpics  Junta Govern Local en data  15-02-2008 

Desviament serveis existents solar CEIP MMiP  Junta Govern Local en data  19-01-2009 

Escullera Complex exportiu TORRE ROJA  Junta Govern Local en data  03-05-2010 
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- Projecte d'Urbanització del Text Refós de la modificació del Pla parcial urbanístic del 
sector Llevant de Viladecans per l'execució de les obres avançades corresponents a 
l'accés del Cap III Montbaig, segons allò establert en la cessió de la corresponent finca 
per part de l’Ajuntament de Viladecans al Servei Català de la Salut en data 19 de gener de 
2012 i que s’adjunta en l’apartat  02 del punt 2 del present annex.  

 
El seu pressupost total d’execució per contracte (PEC) és de  322.891,97€ IVA inclòs. 
El pressupost corresponent atribuïble al sector és de 299.166,06 IVA inclòs.  Aquestes 
obres corresponen a l’execució de la urbanització de l’entorn de l’edifici del CAP i 
l’adequació de l’accés i estacionament des de la plaça dels voluntaris olímpics. S’han 
estudiat les connexions a les xarxes de serveis per identificar la seva compatibilitat 
amb les noves xarxes de serveis previstes al sector. Les connexions a la xarxa de 
pluvials i residuals es desviaran al nou vial situat a l’est del CAP.L’aparcament i el 
parterre al límit nord es modificaran per a donar continuïtat al Parc de la Torre Roja. 

 
Segons l’Informe que s’emet pels serveis jurídics i tècnics de l’Àrea de Planificació 
Territorial en relació a l’Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació de la Modificació 
Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Llevant al Terme Municipal de Viladecans, el 
cost real de l’obra executada ha estat de 218.371,81€ IVA inclòs i per tant l’import total a 
repercutir als propietaris del Sector Llevant és de 202.321,54 € IVA inclòs, en base al 
percentatge ( 92.65%) de l’execució de les obres d’urbanització dins del Sector Llevant.  

 
- Projecte Modificat nº.1 de la Modificació puntual del Projecte d’Urbanització del Pla 

Parcial Urbanístic del Sector Llevant de Viladecans, aprovat definitivament per Certificat 
del Secretari en data 9 de febrer de 2015, modificació de projecte que respon a la 
implantació d’una rotonda a la intersecció amb la carretera C-245 i l’Avinguda del 
Progrés donant resposta als requeriments de la Direcció de Carreteres, i com a tals, seran 
repercutides entre els propietaris del sector. Aquestes obres permetran garantir l’accés al 
nou tanatori.  

 
El seu pressupost total d’execució per contracte (PEC) és de 902.880,79 € IVA inclòs. 
El pressupost corresponent atribuïble al sector és de 857.173, 79€ IVA inclòs ( 
91,94%). 

 
Segons l’Informe que s’emet pels serveis jurídics i tècnics de l’Àrea de Planificació 
Territorial en relació a l’Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació de la 
Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector Llevant al Terme Municipal de 
Viladecans, el cost real de l’obra executada ha estat de 902.880,79€ IVA inclòs i per 
tant l’import total a repercutir als propietaris del Sector Llevant és de 863.169,50€ 
IVA inclòs, en base al percentatge (94,94%) repercutible als propietaris.  
 
 
Aquestes obres corresponen a l’execució de la rotonda C-245 i la urbanització de 
l’entorn de l’edifici del Tanatori.  
 

S’han estudiat les connexions a les xarxes de serveis per identificar la seva 
compatibilitat amb les noves xarxes de serveis previstes al sector. Les connexions de 
l’edifici del Tanatori són compatibles amb el nou sector, adaptant únicament la xarxa 
de pluvials. 
 
Existeix però un parterre just davant del Tanatori que serà enderrocat ja que ocupar la 
totalitat de la futura vorera del carrer Central. 

 

- Projecte d’obres locals ordinàries (POLO) consistent en l’execució de les 
obres de rehabilitació de la xemeneia de la Bòbila de Sales. 

Obres per a la rehabilitació i estabilització de la xemeneia de la bòbila de Sales per a 
garantir la seguretat en el seu entorn immediat. 
 

El pressupost total d’execució per contracte (PEC) és 77.378,12  € amb l’IVA, 
desglossat de la següent manera: 

 
▪ Import sense IVA:   63.948,86 € 
▪ IVA (21%)    13.429,26€ 
▪ Total IVA inclòs:   77.378,12 € 
 
  
El pressupost atribuïble al sector és el de la totalitat; 77.378,12 € IVA inclòs. 

 
- Obres d’enderroc Parcial i retirada de residus a la Bòbila de Sales. 

Correspon a les obres d’enderroc parcial de parets de tancaments i pilars, coberta de 
fibrociment i encavallades de fusta de la planta primera i retirada de runa i residus de la 
bòbila. 

 
Aquestes obres encara no s’han executat, i al igual que l’actuació anterior, aquestes obres 
tenen l’objectiu de garantir la seguretat en l’entorn immediat de la bòbila. El pressupost 
total d’execució per contracte (PEC) és 131.920,25 € amb l’IVA, desglossat de la següent 
manera: 
 

▪ Import sense IVA:   109.025,00 € 
▪ IVA (21%)       22.895,25 € 
▪ Total IVA inclòs:   131.920,25 € 
 

El pressupost atribuïble al sector és el de 105.197,40€ IVA inclòs, segons l’informe 
emès en l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació. 

 
- Obres de retirada de residus de Fibrociment a la bòbila de Sales i transport a 

l’abocador. 
Segons d’acord núm. 28 .s’aprova l’expedient administratiu de contractació i els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’ Adjudicació del 
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contracte administratiu mixt de serveis i obres per a la redacció del projecte i l’execució de 
les obres d’enderroc parcial i retirada de runa i residus a la Bòbila de Sales. Viladecans. 

 
L’import total de les obres és de 5.989,50€ IVA inclòs, desglossat de la següent manera: 

▪ Import sense IVA:   4.950,00 € 
▪ IVA (21%)    1.039,50 € 
▪ Total IVA inclòs:   5.989,50 € 

 
El pressupost atribuïble al sector és el de la totalitat 5.989,50 € IVA inclòs 

 
 
 
 

2. NOTIFICACIONS, ACORDS I CONVENIS 

S’adjunta en el present annex els següents convenis i acords referents al Sector Llevant: 
 

01. Notificació Cessió Gratuïta finca Cap Montbaig 

02. Notificació de les obres avançades corresponents al Projecte d'Urbanització del Text 
Refós de la modificació del Pla parcial urbanístic del sector Llevant de Viladecans per 
l'execució de les obres avançades corresponents a l'accés del Cap III Montbaig. 

03. Notificació de les obres avançades de la ‘Modificació puntual del projecte 
d’urbanització del Sector Llevant de Viladecans. Construcció de rotonda C-245 al PK 
8+580’ 

04. Autorització d’ocupació de la Parcel·la del Tanatori. 

05. Conveni urbanístic ampliació Cementiri 

06.  Acord núm. 30. Obres avançades de l’enderroc parcial i retirada de runa i residus  a la 
Bòbila de Sales. 

07. Acord núm. 28. Contracte menor de serveis per a la retirada de residus de fibrociment 
a la bòbila de Sales i Transport a l’abocador. 

08. Informe que s’emet pels serveis jurídics i tècnics de l’Àrea de Planificació Territorial en 
relació a l’Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació de la Modificació Puntual del 
Pla Parcial Urbanístic del Sector Llevant al Terme Municipal de Viladecans.  
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1. INTRODUCCIÓ  

L’Àrea Metropolitana de Barcelona està redactant el document “ Inici de la integració urbana i 
millora de la mobilitat de la C-245” amb l’objectiu de d’implantar un carril bus, que permeti 
millorar el servei actual, i un carril bici al llarg de la carretera C-245 entre els municipis de 
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi, i Cornellà 
 
 
 
2. ESTUDI INTEGRACIÓ URBANA I MILLORA DE LA MOBILITAT DE LA C-245  

L’estudi, que s’adjunta en l’apèndix 01. del present document, defineix unes reserves d’espai 
en la plataforma actual per integrar-hi els carril bus i el carril bici, desglossats en diferents 
trams en funció de les zones per on transcorren i dels condicionants que hi hagi.  
 
El tram 10. – Viladecans és el que transcorre per l’àmbit del present projecte i l’estudi defineix 
la següent solució: 
 
 
-Implantació carril bus en els dos sentits, vehicle privat 1+1 i carril bici part en calçada 
segregat, creuament al costat nord on passa per tercina en part existent i en part a construir 
de nou ( aquest darrer tram correspon al Pla de Llevant i es considera que s’obtenen els 
terrenys per cessió). 
 

 
Planta proposta reserva carril bus i carril bici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 
S2 S3 
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L’estudi en el tram que transcorre pel Sector de Llevant preveu tres seccions diferents: 
- S1. Secció prèvia al costat oest del sector. Utilitza l’amplada de la calçada central 

actual de 13,56 metres per implantar un carril bus reservat en cada sentit, d’amplada 
3,5 metres i dos carrils de circulació centrals de 3,28 metres cadascun. La via ciclista 
transcorre per la nord existent, conformant una vorera bici.  

 
- S2. Entre el Carrer Torrent Fondo i la Rotonda del Tanatori, reserva una calçada 

central de 12 metres per implantar dos carrils laterals per bus de 3,15 metres 
d’amplada i dos carrils centrals de 2,85metres d’amplada cadascun. La via ciclista es 
preveu per la terciana prevista en el Pla Parcial del Sector Llevant.  

 
- S3. Entre la Rotonda del Tanatori i el municipi de Sant Boi, reserva una calçada central 

de 12 metres per implantar dos carrils laterals reservats per bus de 3,15 metres 
d’amplada i dos carrils centrals de 2,85metres d’amplada. La via ciclista es preveu per 
la terciana prevista en el Pla Parcial del Sector Llevant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ANÀLISI DE L’ESTUDI I COMPATIBILITAT AMB LA SOLUCIÓ PROJECTADA  

Tal i com s’ha exposat en el punt anterior, la definició de la terciana de la C-245 del present 
projecte ve condicionada per la implantació del carril bus i del carril bici.  
 
En primer lloc s’ha fet un anàlisis de les seccions proposades en l’estudi d’una forma global al 
llarg de la C-245 i estudiant la compatibilitat amb la solució prevista en el projecte.  A 
continuació s’exposa la solució adoptada en cada tram. 
 

- Terciana Rotonda JV Foix- Rotonda Tanatori ( S1 i S2) 
La Terciana definida en el projecte d’urbanització és continua des de la rotonda del 
carrer Josep Vicenç Foix i la rotonda del Tanatori i per tant és necessari disposar 
d’una única secció en tot aquest tram. Des de Planificació Territorial de l’Ajuntament 
de Viladecans, s’ha optat per seguir amb la secció S1 amb una calçada central de 
13.56 metres i carrils bus d’amplada 3,5 metres al llarg de tot aquest tram, donant 
continuïtat a la calçada central existent.  
 
En l’àmbit del projecte del Sector de Llevant s’ha previst un carril bici de doble sentit 
protegit a la calçada lateral en lloc de la vorera bici ( via ciclista senyalitzada sobre la 
vorera) que proposa l’Estudi d’integració. El canvi proposat millora la seguretat del 
usuaris ciclistes i dels vianants dotant d’un espai reservat per a cadascun d’ells.  
 

 
Secció calçada lateral projecte ( correspon a la secció S17.1) 
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- Terciana Rotonda Tanatori – T. M Sant Boi 

 
Es manté la mateixa secció que el tram anterior per donar continuïtat. .  

 
 

 
Secció calçada lateral projecte ( correspon a la secció S17.2) 
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