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1. MEMÒRIA 
 
 
1 - ORDRE DE REDACCIÓ  
 
Aquest projecte es redacta a petició de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Blanes, 
per tal que serveixi de base per a la licitació i posterior execució de les corresponents 
obres, que tenenla consideració d'ordinàries de reforma d'acord amb el que es 
disposa en els articles 9 i 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’execució s’emmarca  dins el Fons de Foment del Programa de Barris. 
 
 
2.- OBJECTE  
 
El projecte recull  determinats ajustos efectuats en la fase d’informació pública. 
 
Se centren principalment en els següents punts: 

- Recollides d’aigües pluvials 
- Ajust en la ordenació de La Placeta i plaça Josep Mestres a Sa Massaneda. 
- Incorporació de la modificació de la xarxa de baixa tensió i de telefonia en els 

dos sectors, S’Auguer i Sa Massaneda. 
 
L’objecte  principal ja es va concretar en el projecte aprovat inicialment 
: 

- Disposar una nova secció en els carrers compresos a l’àmbit, en els quals se 
suprimirà la diferència de nivell calçada-vorera. 

- Renovar completament els paviments dels dos sectors, S’Auguer i Sa 
Massaneda. Els nous materials seran de formigó prefabricat, amb mides 
variables en funció del lloc. 

- Millorar la recollida d’aigües pluvials. 
- Condicionar els espais de plaça i zones verdes, La Placeta i plaça Josep 

Mestres, al sector Sa Massaneda i la zona del passeig de la Marina al sector de 
S’Auguer.  

 
3.- ESTAT ACTUAL        
 
Els dos sectors tenen un dels vials ja condicionat en una fase anterior, arran el Fons 
Estatal d’Inversió Local (2008).  Es tracta del carrer de S’Auguer i un petit tram del 
carrer Méndez Núñez i el  carrer Sant Bonós al sector Sa Massaneda. 
 
Pel que fa a la resta de carrers, en general, i especialment els del sector de Sa 
Massaneda  presenten  l’estat següent: 
 



                   
 
 

 

AJUNTAMENT 
DE 

BLANES 

 Paviments: paviments de formigó malmesos, nombroses rases  amb l’acabat 
deteriorat,  fissures i sots.  La vorera presenta diferents materials fruit de 
diverses intervencions al llarg del temps.  

 Amplada i alçada de les voreres: l’amplada de voreres és molt reduïda. 
Aquest aspecte és especialment remarcable en els carrers més estrets, 
especialment de Sa Massaneda, on les voreres són simbòliques, tan sols de 
protecció de les façanes i el trànsit de vianants es produeix per la calçada. Hi 
ha diferenciació de nivell entre calçada i vorera, per estreta que sigui, el que 
comporta nombroses barreres  arquitectòniques i  manca d’accessibilitat en 
tots els punts i creuaments. 
Els carrers més amples es troben a S’Auguer, concretament els carrers Sant 
Pere Pescador i  Méndez Núñez. Pel que fa al primer, Sant Pere Pescador, 
és un carrer interior, amb accessos a garatges privats i on recentment es va 
suprimir l’aparcament  en línia. El resultat és, en aquests moments, un carrer 
amb una imatge urbana pobre, on domina la superfície de calçada, malgrat 
ser un carrer de trànsit bàsicament peatonal. En relació amb el carrer Méndez 
Núñez, manté el trànsit de vehicles, principalment dels veïns del sector. 
També s’ha suprimit l’aparcament de vehicles en línia.  

 Accessibilitat viària:  Hi ha trànsit de vehicles en els carrers d’amplada 
superior a 5 metres principalment. En els carrers amb amplades de 3 metres 
o menys el trànsit és restringit.  En aquests casos són més carrers de 
vianants, tot i que  el tractament no és l’adequat. 

 Infraestructures físiques: Les deficiències en infraestructures són objecte del 
Projecte d’infraestructures d’aigua potable i sanejament del pla de barris del 
sector S’Auguer – Sa Massaneda, que presenta l’empresa Aigües de Blanes 
SA, i que s’ha redactat de manera simultània i coordinada amb aquest 
projecte.  

 La Placeta (Sa Massaneda):  Es tracta d’una confluència de vials que dóna 
lloc a  un eixamplament de la pròpia vialitat i que segueix el pendent del 
terreny. Actualment la zona  està ocupada totalment per aparcament de 
vehicles.  Presenta en el centre una petita illeta amb diversos arbres de mida 
gran i poc interès.  No queda, per tant, espai per al ciutadà. 

 Passeig de la Marina:  consisteix en un espai públic en forma de triangle, que 
es troba en el límit del sector de S’Auguer,  situat a primera línia de mar. 
Presenta diferents acabats i usos.  Una zona pavimentada  on s’instal·len 
diverses terrasses de bar en funció del lloc, una zona amb un parterre allargat 
i una zona amb jocs infantils just abans de l’escola Joaquim Ruyra. En 
conjunt és un espai amb poca qualitat urbana, que afecta als paviments, 
l’enjardinament, la zona de jocs i la pròpia ordenació i distribució d’usos  i 
activitats. Això fa que resulti poc atractiu i poc acollidor. 

 
 
4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
4.1.- Característiques generals - vialitat 
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Els trets generals comuns a tot l’àmbit de l’actuació són els següents: l’adopció de la 
plataforma única en la secció dels carrers, la renovació i millora de tots els paviments i 
millora de l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda. 
 
4.2.- Solució adoptada i objectius 
 
Secció dels carrers: S’adopta un únic nivell, on en determinats trams i mitjançant la 
disposició i mides de les peces del paviment es  marcarà  la zona de circulació de 
vehicles veïnals, malgrat que el trànsit de vianants serà el prioritari.  En els carrers 
més estrets dels dos sectors no hi haurà cap diferenciació i el material serà únic. 
   
Millora de serveis. La millora de serveis de les xarxes  d’aigua potable i sanejament  
s’ha inclòs, com s’ha indicat anteriorment, en el Projecte d’infraestructures d’aigua 
potable i sanejament, elaborat des de l’empresa Aigües de Blanes.  El present 
projecte sí que inclou les reixes i canals de recollida d’aigües pluvials d’acord amb 
els  pendents i estudi detallat realitzat. S’inclou també  la millora de l’enllumenat 
públic a La Placeta i Passeig de la Marina. La millora  de  la xarxa de baixa tensió  
és objecte d’un  altre estudi paral·lel.  
 
Passeig de la Marina – Tram fins plaça de Catalunya (S’Auguer) 
 
L’actuació consisteix en substituir el paviment actual per peces de formigó prefabricat 
de 60x40, del tipus  existent a la plaça de Catalunya. Aquest paviment és el que 
també es disposarà a les recorreguts  laterals a la successió de jardins i zones d’estar 
abans exposada.  També s’inclou en aquest àmbit nou enllumenat. 
 
Carrer Sant Pere Pescador (S’Auguer) 
 
Es preveu en aquest carrer, atesa la seva amplada, una filera d’arbres i la disposició 
en el paviment d’una franja continua, amb llamborda, col·locada deixant juntes que 
possibiliten el creixement de vegetació. L’objectiu és obtenir una franja verda, que 
juntament amb l’arbrat,  ofereixi una imatge especial, agradable i menys dura dins el 
sector i que alhora permeti el desenvolupament d’activitats i relació social. 
 
Carrer Méndez Núñez (S’Auguer) 
 
Es proposa en aquest cas donar continuïtat  al paviment existent  a l’inici del carrer, 
amb dues línies de llamborda petita  i peces de formigó prefabricat.   El tractament 
variarà a partir del carrer Mirador de S’Auguer, atès que es preveu suprimir la 
circulació de vehicles en aquest tram.   Això permetrà incloure una filera d’arbres i 
pavimentar el tram i tota la zona de l’extrem com una ampliació de la plaça de 
Catalunya. També s’ampliarà la filera de magnòlies de la plaça.  La solució reforçarà 
el fet que el moviment de vehicles s’ha de limitar als veïnals. 
 
Per altra banda, es preveu incorporar una filera de jardineres  per tal  d’introduir el 
component vegetal  i  donar color i major qualitat al carrer, destinat principalment al 
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pas  de vianants.   
 
4.3.- Pavimentació 
 
S’enderrocaran els paviments actuals en tot l’àmbit del projecte.  L’enderroc en els 
carrers s’efectuarà completament dins els  treballs corresponents a les infraestructures 
a excepció de les zones de plaça, la Placeta i passeig de la Marina. 
 
El  nou  paviment  estarà constituït per  una base de formigó H-250 de 10 cm de gruix i 
la col·locació de les peces de paviment, segons les indicacions que consten en els 
amidaments i els plànols corresponents.   
 
4.4 – Modificació xarxa de baixa tensió i telefonia 
 
S’ha estudiat la modificació de les xarxes de baixa tensió i telefonia a fi de suprimir el 
cablejat aeri al màxim possible.   
 
S’adjunten els plànols i la  valoració corresponent, dels treballs necessaris.  
 
 
5.- DISPONIBILITAT I QUALIFICACIÓ DEL TERRENYS 
 
Totes les obres contingudes en aquesta memòria es situen en terrenys de domini 
públic municipal, urbanísticament qualificades de vialitat o zones verdes.  
 
 
6.-  DESGLÒS DEL PROJECTE,  TERMINI D’EXECUCIÓ I FASES 
 
ÀMBIT  A EXECUTAR -   
                                          Sector S’Auguer – excepte Passeig de la Marina 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ:  17 mesos,  en coordinació amb l’execució del Projecte 
d’Infraestructures d’aigua i sanejament.   
 
FASES – s’inclou un quadre amb la indicació de les fases, pressupostos parcials. 
 
El cronograma temporal serà aproximadament el següent: 
 
S’Auguer  Fase 1  Octubre 2018 
   Fase 2  Novembre i desembre  2018 
   Fase 3  Gener - abril  2019 
   Fase 4  Maig - juny 2019 
 
7.- TERMINI DE GARANTIA  
 
Es fixa com a període de garantia d'aquestes obres el d’un any des de la data de la 
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seva recepció per part de l'Ajuntament. 
 
 
8.- PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE I PRESSUPOST DE L’ÀMBIT A 
LICITAR 
 
El projecte  té un pressupost total  de 2.092.854,68 euros  € IVA inclòs. 
El pressupost de l’àmbit a licitar - separata S’Auguer - és de 505.850,30 euros IVA 
inclòs. 
 
 
9.- REVISIÓ DE PREUS 
 
Atès el termini d'execució de l'obra, inferior a un any, es proposa que no tingui dret a 
revisió de preus. 
 
 
11.- JUSTIFICACIÓ D'OBRA COMPLETA 
 
Als efectes que preveu l'art. 13 del vigent Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals, decret 179/1995, de 13 de juny, els treballs definits en aquest projecte 
constitueixen una obra completa i apta per a ésser lliurada a l'ús públic immediatament 
efectuada la seva recepció.  
 
 
12.- NORMATIVA ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES 
 
Les obres definides en el present projecte s'ajusten en tot allò que preveu 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 de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
 
Blanes,  maig de 2018 
 
 
 
 
    
Mercè Prades Valls      Artur Fenollosa Artés 
Arquitecta municipal                                                        Enginyer municipal 



 



                   
 
 

 

AJUNTAMENT 
DE 

BLANES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 



 



                   
 
 

 

AJUNTAMENT 
DE 

BLANES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEX 1. Quadre fases de l’execució 
 

 



 



PEM
DG+BI
19%

IVA
21%

PEC

01.01.F1  FASE 1 149.878,82 28.476,98 178.355,80 37.454,72 215.810,51
01.01.F2  FASE 2 166.009,01 31.541,71 197.550,72 41.485,65 239.036,37
01.01.F3  FASE 3 209.137,93 39.736,21 248.874,14 52.263,57 301.137,71
01.01.F4  FASE 4 152.748,64 29.022,24 181.770,88 38.171,89 219.942,77
01.01.F5  FASE 4 - c/ FORN DE LA CALÇ 66.093,10 12.557,69 78.650,79 16.516,67 95.167,45
01.01.F6  Baixa tensió - Telefonia SA MASSANEDA 104.824,02 19.916,56 124.740,58 26.195,52 150.936,11

01.01  SA MASSANEDA 848.691,52 161.251,39 1.009.942,91 212.088,01 1.222.030,92
01.02.F1  FASE 1 14.637,27 2.781,08 17.418,35 3.657,85 21.076,21
01.02.F2  FASE 2 114.770,48 21.806,39 136.576,87 28.681,14 165.258,01
01.02.F3  FASE 3 181.586,88 34.501,51 216.088,39 45.378,56 261.466,95
01.02.F4  FASE 4 13.185,11 2.505,17 15.690,28 3.294,96 18.985,24
01.02.F6  Baixa tensió - Telefonia S'AUGUER 27.129,59 5.154,62 32.284,21 6.779,68 39.063,90

01.02  S'AUGUER 351.309,33 66.748,77 418.058,10 87.792,20 505.850,30
01.03.F5  PS DE LA MARINA - JARDINS 253.471,39 48.159,56 301.630,95 63.342,50 364.973,45

01.03  PASSEIG DE LA MARINA 253.471,39 48.159,56 301.630,95 63.342,50 364.973,45
PRESSUPOST TOTAL PROJECTE 1.453.472,24 276.159,73 1.729.631,97 363.222,71 2.092.854,68

PRESSUPOST  A LICITAR (Exclòs passeig 
de la Marina) 1.727.881,22

QUADRE FASES DE L'EXECUCIÓ  I PRESSUPOSTOS PARCIALS
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ANNEX 3. Fitxes tècniques 
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pavements

terana®tegula®





pavements

terana® H L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 
palé

urban
colour

5

16 x 12 x 5 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 2,00 52 12,92

mediterráneo 14,75 €/m2 21,75 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 15,30 €/m2 22,45 €/m2

white, metal, black 16,55 €/m2 23,55 €/m2

5

16 x 16 x 5 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 2,70 39 12,92

mediterráneo 14,75 €/m2 21,75 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 15,30 €/m2 22,45 €/m2

white, metal, black 16,55 €/m2 23,55 €/m2

5

24 x 16 x 5 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 3,90 26 13,85

mediterráneo 14,75 €/m2 21,75 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 15,30 €/m2 22,45 €/m2

white, metal, black 16,55 €/m2 23,55 €/m2

6

8 x 8 x 6 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 0,8 156 9,87

mediterráneo 16,45 €/m2 23,55 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 17,05 €/m2 24,15 €/m2

white, metal, black 18,10 €/m2 25,20 €/m2

6

20 x 10 x 6 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 2,50 50 10,80

mediterráneo 15,66 €/m2 21,75 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 16,25 €/m2 22,35 €/m2

white, metal, black 17,00 €/m2 23,00 €/m2

7

16 x 12 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 2,80 52 8,62

mediterráneo 16,70 €/m2 22,75 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 17,60 €/m2 23,75 €/m2

white, metal, black 18,35 €/m2 24,55 €/m2

light

light

six

light

art

taco

characteristics
medidas / sizes: 

light  
16 x 12 x 5 cm
16 x 16 x 5 cm 
24 x 16 x 5 cm

taco
8 x 8 x 6 cm

six
20 x 10 x 6 cm
10 x 10 x 8 cm
20 x 10 x 8 cm
20 x 10 x 10 cm
20 x 10 x 12 cm

art
16 x 12 x 7 cm
16 x 16 x 7 cm
24 x 16 x 7 cm 

tactile crossing
16 x 16 x 7 cm

multistep
13 x 25 x 16 cm

tessina
40 x 17,3 x 19 cm

canal
17,3 x 13 x 17,3 cm

Aspecto moderno ,linias rectas y definidas 
con grandes posibilidades de expresión.

Modern appearance, straight and defi-
ned lines which are very expressive.

art

7

16 x 16 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 3,85 39 8,62

mediterráneo 16,70 €/m2 22,75 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 17,60 €/m2 23,75 €/m2

white, metal, black 18,35 €/m2 24,55 €/m2
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pavements

terana® P L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 

palé
urban
colour

7

16 x 16 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 3,60 89 8,62

mediterráneo 20,04 €/m2 27,05 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 21,12 €/m2 28,15 €/m2

white, metal, black 22,02 €/m2 29,05 €/m2

7

24 x 16 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 5,75 26 9,23

mediterráneo 16,70 €/m2 22,75 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 17,60 €/m2 23,75 €/m2

white, metal, black 18,35 €/m2 24,55 €/m2

8

10 x 10 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 1,70 100 7,92

mediterráneo 18,65 €/m2 24,90 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 19,30 €/m2 25,65 €/m2

white, metal, black 20,30 €/m2 26,30 €/m2

8

20 x 10 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 3,40 50 8,64

mediterráneo 18,65 €/m2 24,90 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 19,30 €/m2 25,65 €/m2

white, metal, black 20,30 €/m2 26,30 €/m2

six

art

six

six

tactile crossing

ver página siguiente / see next page

multistep

16

25 13

12

20 x 10 x 12 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 5,30 50 7,2

mediterráneo 23,52 €/m2 29,55 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 24,40 €/m2 30,50 €/m2

white, metal, black 25,15 €/m2 31,25 €/m2

16
13 x 25 x 16 cm
sin separadores 
without spacers

10 7,69 
u/ml

140
u/palé

mediterráneo 1,25 €/u -

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 1,44 €/u -

white, metal, black 2,35 €/u -

10

20 x 10 x 10 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 4,42 50 7,56

mediterráneo 21,09 €/m2 27,23 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 21,85 €/m2 28,08 €/m2

white, metal, black 22,73 €/m2 28,78 €/m2six
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terana® green

kodolé

characteristics
medidas / sizes: 

20,8 x 23,7 x 7 cm
20,8 x 11,8 x 7 cm

characteristics
medidas / sizes: 

21 x 13 x 10 cm

H L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 

palé
urban
colour

7

20,8 x 23,7 x 7 cm  
junta de 30mm 
30mm seam 6,2 20,46 9,77

grey 15,97 €/m2

desierto 20,76 €/m2

7

20,8 x 11,8 x 7 cm
junta de 30mm 
30mm seam 2,7 40,75 8,83

grey 15,97 €/m2

desierto 20,76 €/m2

H L x P x H cm Kg u/m2*
u/m2 

palé*

urban
colour

10

21 x 13 x 10 cm 

3,25 45,35 5,29

marfil, arena, platja 33,20 €/m2 41,20 €/m2

lava, coal, clay 34,25 €/m2 42,50 €/m2

desierto

arena

grey

marfil

Es posible fabricar TERANA GREEN� en cualquier color de la línea TERANA� según medición.
It is possible to manufacture TERANA GREEN� in any colour of the TERANA� range according to mesurement.

lava clayplatja coal

Según patrón ordenado palé / According to ordered-pattern pallet *

Patrón ordenado palé | Ordered-pattern pallet



pavements

H L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 

palé
urban
colour

3,5

40 x 40 x 3,5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 11,8 6,25 13,44

mediterráneo 13,30 €/m2 - - -

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

14,80 €/m2 - - -

white, metal, black 15,30 €/m2 - - -

characteristics
medidas / sizes: 

40 x 40 x 3,5 cm
20 x 20 x 4 cm
100 x 50 x 4 cm
20 x 20 x 5 cm
40 x 20 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm
60 x 40 x 5 cm
50 x 50 x 5,5 cm
30 x 20 x 6 cm
40 x 20 x 7 cm
40 x 30 x 7 cm
40 x 40 x 7 cm
60 x 40 x 7 cm
20 x 10 x 8 cm
20 x 20 x 8 cm
40 x 20 x 8 cm
40 x 40 x 8 cm
60 x 40 x 8 cm
30 x 10 x 10 cm
30 x 20 x 10 cm
60 x 40 x 10 cm

llosa vulcano

3,5

40 x 40 x 3,5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 11,8 6,25 13,44

mediterráneo 15,96 €/m2 - - -

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

17,76 €/m2 - - -

white, metal, black 18,36 €/m2 - - -

3,5

40 x 40 x 3,5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 11,8 6,25 13,44

mediterráneo 15,96 €/m2 - - -

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

17,76 €/m2 - - -

white, metal, black 18,36 €/m2 - - -

warning

warning

crossing

crossing

4

100 x 50 x 4 cm  
sin separadores 
without spacers 44 2 14

mediterráneo 14,80 €/m2 - 21,80 €/m2 -

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

15,10 €/m2 - 22,10 €/m2 -

white, metal, black 16,15 €/m2 - 23,20 €/m2 -

4

20 x 20 x 4 cm  
separadores 0,5 mm 
without spacers 3,8 25 14,40

mediterráneo 13,96 €/m2 - 18,14 €/m2 -

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

15,54 €/m2 - 20,20 €/m2 -

white, metal, black 16,07 €/m2 - 20,89 €/m2 -

4

20 x 20 x 4 cm  
separadores 0,5 mm 
without spacers 3,8 25 14,40

mediterráneo 16,75 €/m2 - 21,77 €/m2 -

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

18,64 €/m2 - 24,23 €/m2 -

white, metal, black 19,28 €/m2 - 25,06 €/m2 -

4

20 x 20 x 4 cm  
separadores 0,5 mm 
without spacers 3,8 25 14,40

mediterráneo 16,75 €/m2 - 21,77 €/m2 -

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

18,64 €/m2 - 24,23 €/m2 -

white, metal, black 19,28 €/m2 - 25,06 €/m2 -
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pavements

crossing

5

40 x 40 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 18 6,25 11,52

mediterráneo 19,50 €/m2 28,92 €/m2 26,52 €/m2 39,33 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,16 €/m2 29,52 €/m2 27,41 €/m2 40,14 €/m2

white, metal, black 21,18 €/m2 30,72 €/m2 28,28 €/m2 41,78 €/m2

5

20 x 20 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 18 6,25 11,52

mediterráneo 16,25 €/m2 24,10 €/m2 23,25 €/m2 31,15 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

16,80 €/m2 24,60 €/m2 23,90 €/m2 31,65 €/m2

white, metal, black 17,65 €/m2 25,60 €/m2 24,75 €/m2 32,75 €/m2

5

20 x 20 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 18 6,25 11,52

mediterráneo 19,50 €/m2 28,92 €/m2 26,52 €/m2 39,33 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,16 €/m2 29,52 €/m2 27,41 €/m2 40,14 €/m2

white, metal, black 21,18 €/m2 30,72 €/m2 28,28 €/m2 41,78 €/m2

5

20 x 20 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 18 6,25 11,52

mediterráneo 19,50 €/m2 28,92 €/m2 26,52 €/m2 39,33 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,16 €/m2 29,52 €/m2 27,41 €/m2 40,14 €/m2

white, metal, black 21,18 €/m2 30,72 €/m2 28,28 €/m2 41,78 €/m2

llosa vulcano

ver página siguiente / see next page

H L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 

palé
urban
colour

warning

warning

crossing

5

40 x 20 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 8,8 12,5 11,52

mediterráneo 16,25 €/m2 24,10 €/m2 23,25 €/m2 31,15 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

16,80 €/m2 24,60 €/m2 23,90 €/m2 31,65 €/m2

white, metal, black 17,65 €/m2 25,60 €/m2 24,75 €/m2 32,75 €/m2

5

40 x 40 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 18 6,25 11,52

mediterráneo 16,25 €/m2 24,10 €/m2 23,25 €/m2 31,15 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

16,80 €/m2 24,60 €/m2 23,90 €/m2 31,65 €/m2

white, metal, black 17,65 €/m2 25,60 €/m2 24,75 €/m2 32,75 €/m2

5

40 x 40 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 18 6,25 11,52

mediterráneo 19,50 €/m2 28,92 €/m2 26,52 €/m2 39,33 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,16 €/m2 29,52 €/m2 27,41 €/m2 40,14 €/m2

white, metal, black 21,18 €/m2 30,72 €/m2 28,28 €/m2 41,78 €/m2



pavements

7

40 x 30 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 19 8,33 9,72

mediterráneo 19,55 €/m2 26,55 €/m2 26,65 €/m2 33,65 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,05 €/m2 27,10 €/m2 27,15 €/m2 34,20 €/m2

white, metal, black 21,10 €/m2 27,75 €/m2 28,20 €/m2 34,85 €/m2

H L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 

palé
urban
colourllosa vulcano

ver página anterior / see previous page

5

60 x 40 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 26 4,16 11,54

mediterráneo 16,25 €/m2 24,10 €/m2 23,25 €/m2 31,15 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

16,80 €/m2 24,60 €/m2 23,90 €/m2 31,65 €/m2

white, metal, black 17,65 €/m2 25,60 €/m2 24,75 €/m2 32,75 €/m2

5,5

50 x 50 x 5,5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 30 4 8

mediterráneo 17,35 €/m2 24,35 €/m2 24,45 €/m2 31,45 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

17,80 €/m2 24,95 €/m2 24,95 €/m2 31,95 €/m2

white, metal, black 18,75 €/m2 25,65 €/m2 25,75 €/m2 32,85 €/m2

6

30 x 20 x 6 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 8,30 16,67 8,64

mediterráneo 18,85 €/m2 24,95 €/m2 25,95 €/m2 32,05 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

19,25 €/m2 25,65 €/m2 26,17 €/m2 32,65 €/m2

white, metal, black 20,25 €/m2 26,27 €/m2 27,40 €/m2 33,18 €/m2

crossing

5

60 x 40 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 26 4,16 11,54

mediterráneo 19,50 €/m2 28,92 €/m2 26,52 €/m2 39,33 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,16 €/m2 29,52 €/m2 27,41 €/m2 40,14 €/m2

white, metal, black 21,18 €/m2 30,72 €/m2 28,28 €/m2 41,78 €/m2

5

60 x 40 x 5 cm  
separadores 0,5mm 
0,5mm spacers 26 4,16 11,54

mediterráneo 19,50 €/m2 28,92 €/m2 26,52 €/m2 39,33 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,16 €/m2 29,52 €/m2 27,41 €/m2 40,14 €/m2

white, metal, black 21,18 €/m2 30,72 €/m2 28,28 €/m2 41,78 €/m2
warning

7

40 x 20 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 12 12,5 9,60

mediterráneo 19,55 €/m2 26,55 €/m2 26,65 €/m2 33,65 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,05 €/m2 27,10 €/m2 27,15 €/m2 34,20 €/m2

white, metal, black 21,10 €/m2 27,75 €/m2 28,20 €/m2 34,85 €/m2
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llosa vulcano

ver página anterior / see previous page

H L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 

palé
urban
colour

8

20 x 20 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 6,7 25 7,68

mediterráneo 20,45 €/m2 27,45 €/m2 27,55 €/m2 34,55 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 20,95 €/m2 28,10 €/m2 27,95 €/m2 35,20 €/m2

white, metal, black 21,95 €/m2 28,95 €/m2 29,10 €/m2 35,95 €/m2

7

60 x 40 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 36 4,16 9,62

mediterráneo 23,46 €/m2 31,86 €/m2 30,45 €/m2 38,85 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 24,06 €/m2 32,52 €/m2 31,10 €/m2 39,50 €/m2

white, metal, black 25,32 €/m2 33,30 €/m2 32,35 €/m2 40,30 €/m2

7

60 x 40 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 37 4,16 9,62

mediterráneo 19,55 €/m2 26,55 €/m2 26,65 €/m2 33,65 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 20,05 €/m2 27,10 €/m2 27,15 €/m2 34,20 €/m2

white, metal, black 21,10 €/m2 27,75 €/m2 28,20 €/m2 34,85 €/m2

7

40 x 40 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 23 6,25 9,60

mediterráneo 23,46 €/m2 31,86 €/m2 30,45 €/m2 38,85 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 24,06 €/m2 32,52 €/m2 31,10 €/m2 39,50 €/m2

white, metal, black 25,32 €/m2 33,30 €/m2 32,35 €/m2 40,30 €/m2warning

7

40 x 40 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 25 6,25 9,60

mediterráneo 19,55 €/m2 26,55 €/m2 26,65 €/m2 33,65 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten

20,05 €/m2 27,10 €/m2 27,15 €/m2 34,20 €/m2

white, metal, black 21,10 €/m2 27,75 €/m2 28,20 €/m2 34,85 €/m2

7

40 x 40 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 23 6,25 9,60

mediterráneo 23,46 €/m2 31,86 €/m2 30,45 €/m2 38,85 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 24,06 €/m2 32,52 €/m2 31,10 €/m2 39,50 €/m2

white, metal, black 25,32 €/m2 33,30 €/m2 32,35 €/m2 40,30 €/m2crossing

crossing

warning

7

60 x 40 x 7 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 36 4,16 9,62

mediterráneo 23,46 €/m2 31,86 €/m2 30,45 €/m2 38,85 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 24,06 €/m2 32,52 €/m2 31,10 €/m2 39,50 €/m2

white, metal, black 25,32 €/m2 33,30 €/m2 32,35 €/m2 40,30 €/m2



pavements

H L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 

palé
urban
colourllosa vulcano

8

20 x 20 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 7 25 7,68

mediterráneo 24,54 €/m2 32,95 €/m2 31,60 €/m2 39,95 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 25,14 €/m2 33,72 €/m2 32,15 €/m2 40,72 €/m2

white, metal, black 26,34 €/m2 34,74 €/m2 33,35 €/m2 41,75 €/m2

8

20 x 20 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 7 25 7,68

mediterráneo 24,54 €/m2 32,95 €/m2 31,60 €/m2 39,95 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 25,14 €/m2 33,72 €/m2 32,15 €/m2 40,72 €/m2

white, metal, black 26,34 €/m2 34,74 €/m2 33,35 €/m2 41,75 €/m2

8

40 x 40 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 28 6,25 7,68

mediterráneo 20,45 €/m2 27,45 €/m2 27,55 €/m2 34,55 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 20,95 €/m2 28,10 €/m2 27,95 €/m2 35,20 €/m2

white, metal, black 21,95 €/m2 28,95 €/m2 29,10 €/m2 35,95 €/m2

8

60 x 40 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 42 4,16 7,69

mediterráneo 20,45 €/m2 27,45 €/m2 27,55 €/m2 34,55 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 20,95 €/m2 28,10 €/m2 27,95 €/m2 35,20 €/m2

white, metal, black 21,95 €/m2 28,95 €/m2 29,10 €/m2 35,95 €/m2

10

30 x 10 x 10 cm 
separadores 3mm 
3mm spacers 6,25 33,33 6,48

mediterráneo 22,20 €/m2 30,15 €/m2 29,30 €/m2 37,25 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 22,75 €/m2 30,80 €/m2 29,85 €/m2 37,90 €/m2

white, metal, black 23,80 €/m2 31,90 €/m2 30,90 €/m2 38,95 €/m2

warning

crossing

8

30 x 10 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 5,28 33,33 6,48

mediterráneo 20,45 €/m2 27,45 €/m2 27,55 €/m2 34,55 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 20,95 €/m2 28,10 €/m2 27,95 €/m2 35,20 €/m2

white, metal, black 21,95 €/m2 28,95 €/m2 29,10 €/m2 35,95 €/m2

8

40 x 20 x 8 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 13,8 12,5 7,68

mediterráneo 20,45 €/m2 27,45 €/m2 27,55 €/m2 34,55 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 20,95 €/m2 28,10 €/m2 27,95 €/m2 35,20 €/m2

white, metal, black 21,95 €/m2 28,95 €/m2 29,10 €/m2 35,95 €/m2
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cenizamediterráneo desierto arenamarfil blackmetalcor-ten white

llosa vulcano H L x P x H cm Kg u/m2
u/m2 

palé
urban
colour

10

30 x 20 x 10 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 13,8 16,67 6,72

mediterráneo 22,20 €/m2 30,15 €/m2 29,30 €/m2 37,25 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 22,75 €/m2 30,80 €/m2 29,85 €/m2 37,90 €/m2

white, metal, black 23,80 €/m2 31,90 €/m2 30,90 €/m2 38,95 €/m2

10

30 x 20 x 10 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 13,8 16,67 6,72

mediterráneo 26,64 €/m2 36,18 €/m2 35,16 €/m2 44,70 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 27,30 €/m2 36,96 €/m2 35,82 €/m2 45,48 €/m2

white, metal, black 28,56 €/m2 38,28 €/m2 37,08 €/m2 46,74 €/m2

10

30 x 20 x 10 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 13,8 16,67 6,72

mediterráneo 26,64 €/m2 36,18 €/m2 35,16 €/m2 44,70 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 27,30 €/m2 36,96 €/m2 35,82 €/m2 45,48 €/m2

white, metal, black 28,56 €/m2 38,28 €/m2 37,08 €/m2 46,74 €/m2

10

60 x 40 x 10 cm  
separadores 3mm 
3mm spacers 54 4,16 6,73

mediterráneo 22,20 €/m2 30,15 €/m2 29,30 €/m2 37,25 €/m2

ceniza, marfil, desierto, 
arena, cor-ten 22,75 €/m2 30,80 €/m2 29,85 €/m2 37,90 €/m2

white, metal, black 23,80 €/m2 31,90 €/m2 30,90 €/m2 38,95 €/m2

warning

crossing
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colors & finished

desiertogrey

greyblanco mármolmarrón vallés

cenizamediterráneo desierto arenamarfil blackmetalcor-ten white

urban
architecture · pavements · walls · urbanisation

vanoton®

cenizamediterráneo desierto arenamarfil blackmetalcor-ten white

blue2basalt1 black2metal2white2

grey redmarrón vallés blanco mármol negro mármol

cenizamediterráneo desierto arenamarfil blackmetalcor-ten white

1Programa opac: basalt
2Programa petra: granite

pòrfid
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Ref. Sol·licitud: NSCRGI-0573507
Tipus Sol·licitud: VARIANTS SOLUCIONS BLANES SL
   ROIG I JALPI 4 

17300 - BLANES 
  (GIRONA) 

     
 
 

 

 

 

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 

. 

Des d’Endesa Distribució Eléctrica ens posem en contacte amb vostès en relació a la sol·licitud de modificació 
d’instal·lacions que heu formulat, al S'AUGUER, VARIANTE, BLANES, 17300, SELVA, (GI), amb l’objecte de 
comunicar-los les condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei sol·licitat. 

 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de 
Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són necessaris per tal de portar a terme la modificació 
de les instal·lacions, diferenciant entre els corresponents a reforços o adequació de la xarxa de distribució existent 
en servei, si és que són necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensió de la xarxa de distribució. 

 

De manera separada, en un segon document els aportem la informació referent únicament al Pressupost de les 
instal·lacions en servei , l'execució està reservada a la distribuïdora de conformitat amb la normativa vigent i que 
cal fer per tal de fer possible aquest subministrament. 

 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques  és de 6 mesos. 

 

Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions tècniques i 
econòmiques al sol·licitant que vostè representa.  

 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon 
902.534.100 o del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web 
www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació d'aquest procés i la legislació 
aplicable. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 

04/10/2017 
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 

I - Punt/s de connexió a la xarxa de distribució 

El/els punts de connexió és/son el/els lloc/llocs de la xarxa de distribució on es connectarà a la nova instal·lació 
de la xarxa de distribució.. 

Un cop analitzada la vostre sol·licitud, el punt de connexió que reuneix els requisits reglamentaris de qualitat, 
seguretat i viabilitat física és el següent: 

- S'AUGUER, VARIANTE, BLANES, 17300, SELVA, (GI) 

 

II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

1.Treballs d’adequació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, 
de conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de 
les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en: 

 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del client:  

- Treballs d'adequació:  

- Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent: 

- L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 

- El cost dels materials utilitzats en aquesta operació , segons la legislació actual, són a 
càrrec del sol·licitant. 

 

2. Treballs necessaris per a les NOVES instal·lacions de la xarxa de distribució. 

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir sense afectació a les existents en servei. 

 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada, o per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les 
instal·lacions següents: 

- Instal.lacions d’extensió 

 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execució a una empresa 
instal·ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , 
han de cedir-se a aquesta empresa Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquell moment a la seva 
operació i manteniment. 
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM 
DEL SOL·LICITANT. 
 
 

 Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, abans del seu visat al Col·legi Oficial corresponent, signat, per a 
la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics. Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions 
reflexades a les “Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç” de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolució 
ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006. 

 Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col·legi Oficial corresponent i a obtenir tots els permisos oficials 
i particulars necessaris. 

 Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta 
modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, 
que al llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i 
decidir aquells aspectes que vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així 
com les fites d’execució que es concretaran en la:   

 Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonali el Promotor. 

 El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la 
previsió de les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran 
fora de la simple visualització ”in situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la 
qualitat de les instal·lacions: assaigs, etc.  

 El sol·licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i 
finalització previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en 
servei. 

 Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la 
distribuïdora. 

Si les instal·lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformació, cal tenir en compte que els seus 
quadres de baixa tensió han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestió dels comptadors segons 
Normes Endesa FNZ001 (10 ª ed.), FNL002 (3 ª ed.), FNZ002 (3 ª ed.) o FNL001 (5 ª ed.), segons correspongui. 
Aquests quadres han d’incorporar fusibles de protecció del circuit de concentrador, a més d'un connector (conjunt 
mascle / femella) previst per a la connexió de l’esmenta’t concentrador. 

Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,  es procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2012 de la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els següents aspectes que es relacionant 
a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de l’Administració :  

a) Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja 
Tensió que l’alimenten. 

b) En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves 
línies d’alimentació. 

Perquè EDE pugui tramitar la sol·licitud d‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la documentació que 
es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la referència d’EDE ( referència de 
la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuació en format pdf : 

1. Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions 
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser executada per un enginyer 
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels béns i drets afectats 
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de 
que la instal·lació complirà la legislació aplicable. 

2. Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, referenciada amb un 
mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis. 

3. Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra. 

4. Altres : 

4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun 
tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels 
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació 
econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  
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4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut 
procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de l’empresa 
distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació s’acompanyarà 
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels 
diferents documents (llicències, taxes....). 

 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  

Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un 
arquitecte degudament acreditat.. 

Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en 
xarxes subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, 
(DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 

Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser 
aportats pel sol·licitant) 

Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves 
d’aïllament acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta 
execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud 
d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012. 

 

La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, una vegada concedida 
l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i 
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la 
construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les 
instal·lacions 
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Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ 
D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT  quan el promotor executi les 
rases i   Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part 
dels treballs. 
 

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies 
que s’indiquen:  

- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat 
del promotor i de la direcció facultativa de l’obra de urbanització. 

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que 
s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització. 

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, el promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions atorgat 
pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la Junta de 
Govern. En obres d’actuació municipal ser suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte 
per la Junta de Govern. 

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, 
serà qui elaborarà l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal. 

- Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que 
realitzarà, al coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanització 
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PRESSUPOST 

 

A continuació es detalla la informació refrent al Pressupost de les instal·lacions d’adequació de la xarxa reservades a 
la distrbuidora que són necessàries realitzar a fi i efecte de fer possible aquesta modificació: 

 

1. Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de 
distribució en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuïdora, 
en la seva condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament, el seu cost a càrrec del sol·licitant. En el vostre cas en concret: 

- Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a les instal·lacions servei, a realitzar per Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import de: 

Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels 
materials utilitzats en el entroncament: 

20.945,28 € 

 (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 

 

L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent, serà realitzada a càrrec 
d’aquesta empresa distribuïdora. 

 

2. Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució. 

 

Al plec de condicions tècniques l’informàvem de la necessitat de construir determinades instal·lacions d’extensió 
que no afecten a la xarxa en servei. 

Aquests treballs podran ser executats a requeriment del sol·licitant per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada o per l'empresa distribuïdora, per al que serà necessari que vostè sol·liciti el corresponent pressupost a 
l'empresa o empreses que consideri oportú. 

 

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions 
de la xarxa de distribució que són necessàries per atendre el subministrament i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar directament a l’empresa distribuïdora l’execució de les noves instal·lacions (apartat 2). 

Per això cal que per la seva banda sol·liciti el corresponent pressupost a aquesta distribuïdora. 

b) Encarregar la construcció de les instal·lacions d’extensió de la xarxa (apartat 2) a una empresa legalment 
autoritzada. 

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
haurà de dur a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar 
les infraestructures realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent els 
següent importe per dita supervisió: 

Drets de Supervisió:      406,08  € 
 

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una 
empresa instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal  és el 
que us indiquem a continuació: 

 

- Drets de Supervisió: 406,08 €  

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 20.945,28 €  

- Suma parcial: 21.351,36 €  

- IVA en vigor (21 %)1:  4.483,79 €  

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 25.835,15 €  

 

 

                                                      
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una 
variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
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Si aquesta alternativa és del seu interès, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a través del 
nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es, bé per 
correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud núm. 
NSCRGI-0573507 i que l'opció triada ha estat la" B ". En aquest cas, amb posterioritat contactarem amb 
vostè per acordar la forma de pagament de l'import indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de 
pagament per fites. 

OBSERVACIONS: PERMISOS OFICIALS I PARTICULARS A CÀRREC DEL CLIENT. 

 

 



S08O-S08O0000 

 

PRESUPUESTO 

 
MC_DDIRECCION1 
MC_DDIRECCION2 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EQ9PU 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00040/001/0573507 04/10/2017 01 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono
AJUNTAMENT DE BLANES                      P1702600F 619708228         
Dirección del Cliente 
PASEIG DE DINTRA, 29      17300 BLANES              GIRONA                       
Dirección del suministro  
S'AUGUER, VARIANTE, BLANES, 17300, SELVA, (GI)                                   
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

116    ADAPTAR ACOMETIDA EXISTENTE A RED TRENZADA                                  30,46 3.533,36 

232    COMPLEMENTO TET CONEXION  Y/O DESCONEXION ACOMETIDAS             10,15 2.354,80 

116    ARRANQUE PALOMILLA O POSTECILLO EN FACHADA                                  74,37 8.626,92 

4    DELINEACION CROQUIS RED AEREA BT                                            22,84 91,36 

1542    DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS                                            3,30 5.088,60 

64    CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN BT (1 Fase)                            3,91 250,24 

8    ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O 
DESCONEXION REDES O DERIVA

ENDESA ENDESA

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA                               ENDESA ENDESA

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 
DE TABLET

ENDESA ENDESA

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRABAJOS EN 
RED MT BT

ENDESA ENDESA

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA        ENDESA ENDESA

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 
TRABAJO PROGRAMAD

ENDESA ENDESA

1804    CABLE RZ 3X150AL-80 ALM 0,6-1                                               ENDESA ENDESA

1    PROJECTE ADEQUACIÓ                                                          1.000,00 1.000,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   20.945,28 

    

    

 PRESUPUESTO TOTAL:   

20.945,28  

 

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO 
 
 

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) 
.................................................................................................................................... con 
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre 

empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio 
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................, 
municipio de ………………………………… 
 
 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ............................... 
 
 
 
Encarga y autoriza: 
 
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con 
CIF............................ y  domicilio social en ................................, municipio de 
......................................... 
 
Persona de contacto: .................................................................................. 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ......................... 
 
 
 
A realizar ante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U: 
 
La emisión a su nombre de las facturas que Endesa Distribución deba generar 
correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el 
suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,  
 
Dirección del suministro................................................................. 
Municipio: .............................................................. 
Potencia: ...........kW. 
 
 
Petición de suministro nº: .................................... 
 
 
Importe a Pagar…………………………………… 
 
 
Fecha de la autorización: ..................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del administrador/apoderado empresa principal 
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 22,51000 €

A0127000 H Oficial 1a col·locador 23,38000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 24,80000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 22,51000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 24,71000 €

A012P200 H Oficial 2a jardiner 23,15000 €

A0137000 H Ajudant col·locador 20,76000 €

A013M000 H Ajudant muntador 21,31000 €

A013P000 H Ajudant jardiner 21,93000 €

A0140000 H Manobre 18,80000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,45000 €



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

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

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 57,52000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,63000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 41,73000 €

C1503300 H Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,73000 €

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,53000 €
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DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 1,67000 €

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 16,38000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 Kg Calç aèria cl 90, en sacs 0,22000 €

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

59,55000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

59,55000 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

58,04000 €

B08A1020 Kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €

B99ZZ140 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 159,13000 €

B9F150BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, model terana six de
breinco, color cendra

25,65000 €

B9F153BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular, de 7 cm de gruix, model terana art de breinco, color
cendra, de mides 16x24 cm i 16x16xcm

23,75000 €

B9F154BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular, de 7 cm de gruix, model terana green de breinco, color
cendra, de mides 20,8x23,7cm

20,76000 €

B9F155BR M2 Llambordí de formigó de forma quadrada, de 6 cm de gruix, model taco terana de breinco, color
cendra, de mides 8x8cm

24,15000 €

B9FA68BR M2 Llosa de formigó de forma rectangular, de 60x40cm, model llosa vulcano de breinco, de 7 cm de
gruix, color cendra

34,20000 €

BD5H845JH119 M Canal de formigó polímer tipus ulma, model f150k.pdte, de classe de càrrega f-900, ample interior
150mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del 2,5%, per recollida
d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts per metre inclòs taps
antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda
de ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del canal a 60º, model fnx150ftdm, de classe
d-400 i 0,5 m de longitud, model certificat sengons la declaració de conformitat ce., ref.
ulm2150221 de la sèrie f 150 k de ulma

148,09000 €

BFB26001 M Tub de polietile 12 mm tipus tec-line, amb goteijadors c/. 30 cm 1,18000 €

BFB27300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons une 53-131

1,46000 €

BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

2,07000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,82000 €

BFYB2505 U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000 €

BFYB2E02 M2 Material instal·lació reg 28,00000 €

BJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt epdm

117,52000 €

BJS1UZ10 U Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BQ116H32ESI9 U Banc neoromantico liviano de santa & cole de 3,00m de llargària. seient i respatller format per
llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical certificada fsc pur amb oli de dos
components. els cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb protecció antioxidant. potes de
fosa d'alumini acabat granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat. l'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. no
requereix manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el color original de la fusta. pes:

1.075,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

65kg. transport i col·locació no inclosos., ref. 1151 de la sèrie banc neoromántico liviano de 3,00m
de santa&cole

BQB21511 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular d'1 x 0,45 m, de
0,5 m d'alçària

918,00000 €

BR341110 M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel 40,30000 €

BR42482C U Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

362,48000 €

BR43G42D U Ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules ntj

151,40000 €

BR44222C U Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

681,08000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 66,97840 66,97840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 87,83390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,83390

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0532310 Kg Calç aèria cl 90, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 136,56460 136,56460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 158,44558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,44558
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 18,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,558 /R x 19,45000 = 10,85310

Subtotal: 10,85310 10,85310

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 50,00000 = 3,30000

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,279 /R x 15,65000 = 4,36635

Subtotal: 7,66635 7,66635

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16280

COST DIRECTE 18,68225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68225

P-2 F219FFA0 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 19,45000 = 3,89000

Subtotal: 3,89000 3,89000

Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 8,77000 = 1,75400

Subtotal: 1,75400 1,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05835

COST DIRECTE 5,70235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70235

P-3 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,010 /R x 57,52000 = 0,57520

Subtotal: 1,30340 1,30340

COST DIRECTE 1,30340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30340
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PARTIDES D'OBRA

P-4 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia,
amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,73000 = 1,04325

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 57,52000 = 2,01320

Subtotal: 5,04245 5,04245

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 18,92050 18,92050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01410

COST DIRECTE 24,91705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,91705

P-5 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió incloent el transport interior a l'obra, amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 75,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 18,80000 = 8,46000

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

Subtotal: 11,83650 11,83650

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 4,53000 = 0,67950

Subtotal: 0,67950 0,67950

Materials

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17755

COST DIRECTE 75,22105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,22105

P-6 F991UB40 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

Rend.: 1,000 199,28 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 18,80000 = 14,10000

A0121000 H Oficial 1a 0,750 /R x 22,51000 = 16,88250

Subtotal: 30,98250 30,98250

Materials

B99ZZ140 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

1,000      x 159,13000 = 159,13000

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,150      x 58,04000 = 8,70600

Subtotal: 167,83600 167,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46474

COST DIRECTE 199,28324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,28324

P-7 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus terana
six de breinco, color gris cendra, col·locat sobre
morter, compactació del paviment i rejuntat amb
morter

Rend.: 1,000 45,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 19,45000 = 0,38900

A0140000 H Manobre 0,440 /R x 18,80000 = 8,27200

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 22,51000 = 7,42830

Subtotal: 16,08930 16,08930

Maquinària

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,63000 = 0,13260

Subtotal: 0,13260 0,13260

Materials

B9F150BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, model terana six de breinco, color
cendra

1,020      x 25,65000 = 26,16300

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,077      x 17,64000 = 1,35828

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 158,44558 = 1,66368

Subtotal: 29,18496 29,18496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24134

COST DIRECTE 45,64820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,64820
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P-8 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix,
tipus terana art de breinco, en peces de color cendra,
en peces combinades de 24x16cm i 16x16, col·locat
amb morter, compactació del paviment i rejuntat amb
morter

Rend.: 1,000 43,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 19,45000 = 0,38900

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 22,51000 = 7,42830

A0140000 H Manobre 0,440 /R x 18,80000 = 8,27200

Subtotal: 16,08930 16,08930

Maquinària

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,63000 = 0,13260

Subtotal: 0,13260 0,13260

Materials

B9F153BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular, de 7 cm
de gruix, model terana art de breinco, color cendra,
de mides 16x24 cm i 16x16xcm

1,020      x 23,75000 = 24,22500

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,077      x 17,64000 = 1,35828

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 158,44558 = 1,66368

Subtotal: 27,24696 27,24696

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24134

COST DIRECTE 43,71020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,71020

P-9 F9F154BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix,
tipus terana green de breinco, color gris, peces de
20,8x23,7cm, incloent juntes entre peces de 30 mm,
col·locat amb morter, compactació del paviment i
rejuntat amb sorra

Rend.: 1,000 39,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 22,51000 = 7,42830

A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 19,45000 = 0,38900

A0140000 H Manobre 0,440 /R x 18,80000 = 8,27200

Subtotal: 16,08930 16,08930

Maquinària

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,63000 = 0,13260

Subtotal: 0,13260 0,13260

Materials

B9F154BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular, de 7 cm
de gruix, model terana green de breinco, color cendra,
de mides 20,8x23,7cm

1,020      x 20,76000 = 21,17520

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,077      x 17,64000 = 1,35828
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,53348 22,53348

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24134

COST DIRECTE 38,99672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,99672

P-10 F9F155BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 6 cm de gruix,
tipus taco terana de breinco, color gris, peces de
8x8cm, , col·locat amb morter, compactació del
paviment i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 42,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 19,45000 = 0,38900

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 22,51000 = 7,42830

A0140000 H Manobre 0,440 /R x 18,80000 = 8,27200

Subtotal: 16,08930 16,08930

Maquinària

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,63000 = 0,13260

Subtotal: 0,13260 0,13260

Materials

B9F155BR M2 Llambordí de formigó de forma quadrada, de 6 cm de
gruix, model  taco terana de breinco, color cendra, de
mides 8x8cm

1,020      x 24,15000 = 24,63300

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,077      x 17,64000 = 1,35828

Subtotal: 25,99128 25,99128

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24134

COST DIRECTE 42,45452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,45452

P-11 F9F5C7BR M2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa vulcano de
breinco, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntant
amb morter especial

Rend.: 1,000 51,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

A0137000 H Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400

Subtotal: 11,06800 11,06800

Materials

B9FA68BR M2 Llosa de formigó de forma rectangular, de 60x40cm,
model llosa vulcano de breinco, de 7 cm de gruix,
color cendra

1,050      x 34,20000 = 35,91000

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 17,64000 = 0,29988

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,

0,050      x 87,83390 = 4,39170
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elaborat a l'obra

Subtotal: 40,60158 40,60158

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16602

COST DIRECTE 51,83560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,83560

P-12 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1
kg/m2

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,005 /R x 19,45000 = 0,09725

Subtotal: 0,09725 0,09725

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439

Materials

B08A1020 Kg Producte filmògen per a formigó 1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 2,90000 2,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00146

COST DIRECTE 3,08310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08310

P-13 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per
sortida de baixant de pluvials. inclou el cargolat a
façana, totalment instal·lat

Rend.: 1,000 32,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària
interior 150 mm, amb un pendent del 2 a 3 %, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe d400,
segons norma une-en 1433, amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref.
ulm2150221 de la sèrie f 150 k de ulma . canal
subministrada per absa

Rend.: 1,000 44,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,020 /R x 18,80000 = 19,17600

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,680 /R x 22,51000 = 15,30680

Subtotal: 34,48280 34,48280

Materials

BD5H845JH M Canal de formigó polímer tipus ulma, model
f150k.pdte, de classe de càrrega f-900, ample interior
150mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb
pendent incorporada del 2,5%, per recollida d'aigües
pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de
seguretat a 8 punts per metre inclòs taps antibrutícia,
perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta

0,000      x 148,09000 = 0,00000
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de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures
direccionadores de l'aigua cap a l'interior del canal a
60º, model fnx150ftdm, de classe d-400 i 0,5 m de
longitud, model certificat sengons la declaració de
conformitat ce., ref. ulm2150221 de la sèrie f 150 k de
ulma

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1551      x 59,55000 = 9,23621

Subtotal: 9,23621 9,23621

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51724

COST DIRECTE 44,23625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,23625

P-15 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació
determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per pou,
arqueta de serveis o embornal.

Rend.: 1,000 55,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 FFB00000 U Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietile de
densitat baixa, de 12 mm de diametre nominal
exterior, amb gotejadors cada 30 cm. segons une
53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de
dificultat mitja i per a col.locar soterrat

Rend.: 1,229 8,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,80000 = 1,41253

A013M000 H Ajudant muntador 0,070 /R x 21,31000 = 1,21375

Subtotal: 2,62628 2,62628

Materials

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

BFB26001 M Tub de polietile 12 mm tipus tec-line, amb goteijadors
c/. 30 cm

4,000      x 1,18000 = 4,72000

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,82000 = 0,84600

Subtotal: 5,63600 5,63600

COST DIRECTE 8,26228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26228

P-17 FFB00E02 U Instal·lació de reg per degoteig en noves zones
enjardinades (plaça i davant pavelló 2) i connexió a
escomesa i telegestió. inclosos materials, mà d'obra i
mitjans auxiliars. ref. press 9048

Rend.: 1,000 1.872,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 40,000 /R x 21,31000 = 852,40000

A012M000 H Oficial 1a muntador 40,000 /R x 24,80000 = 992,00000
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Subtotal: 1.844,40000 1.844,40000

Materials

BFYB2E02 M2 Material instal·lació reg 1,000      x 28,00000 = 28,00000

Subtotal: 28,00000 28,00000

COST DIRECTE 1.872,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.872,40000

P-18 FFB27355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons une 53-131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,080 /R x 24,80000 = 1,98400

A013M000 H Ajudant muntador 0,080 /R x 21,31000 = 1,70480

Subtotal: 3,68880 3,68880

Materials

BFYB2505 U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,050      x 0,02000 = 0,02100

BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,315      x 2,07000 = 0,65205

BFB27300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons
une 53-131

1,020      x 1,46000 = 1,48920

Subtotal: 2,16225 2,16225

COST DIRECTE 5,85105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85105

P-19 FG31E41E0TF Pa Partida alçada a justificar per modificacions en la
xarxa de telefonia

Rend.: 1,000 30.624,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 FG31E41E1BT U Modificació de les instal·lacions de Baixa Tensió a
l'àrea de S'Auguer, segons es detalla al pressupost
referència núm. NSCRGI-0573507 d'Endesa
Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, incloent totes
instal·lacions necessàries per tal d'atendre la
sol·licitud dalt referenciada, tant de modificació de les
instal·lacions existents com les noves instal·lacions
de xarxa de distribució.

Rend.: 1,000 17.942,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 FJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 183,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 21,31000 = 10,65500

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,80000 = 24,80000

Subtotal: 35,45500 35,45500

Materials

BJS1UZ10 U Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt epdm

1,000      x 117,52000 = 117,52000

Subtotal: 147,52000 147,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53183

COST DIRECTE 183,50683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,50683

P-22 FN318425 Pa Pa a justificar per escomesa de reg amb comptador,
totalment instal·lada

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 FQ116H32ESI9 U Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb
oli de dos components, de 3 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini,
col·locat amb fixacions mecàniques. article: ref. 1151
de la sèrie banc neoromántico liviano de 3,00m de
santa&cole

Rend.: 1,000 1.106,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,750 /R x 22,51000 = 16,88250

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 18,80000 = 14,10000

Subtotal: 30,98250 30,98250

Materials

BQ116H32E U Banc neoromantico liviano de santa & cole de 3,00m
de llargària. seient i respatller format per llistons de
fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical
certificada fsc pur amb oli de dos components. els
cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb
protecció antioxidant. potes de fosa d'alumini acabat
granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat.
l'ancoratge es realitza mitjançant dos perns d'acer per
pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid
o similar. no requereix manteniment funcional,
excepte que es desitgi conservar el color original de
la fusta. pes: 65kg. transport i col·locació no inclosos.,
ref. 1151 de la sèrie banc neoromántico liviano de
3,00m de santa&cole

1,000      x 1.075,00000 = 1.075,00000

Subtotal: 1.075,00000 1.075,00000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77456

COST DIRECTE 1.106,75706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.106,75706

P-24 FQ223221 U Subministrament i col·locació de paperera model
ronda mad de fdb, de 45 l de capacitat; interior
metàl·lic i exterior de fusta color caoba. col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 196,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,280 /R x 22,51000 = 6,30280

A0140000 H Manobre 0,280 /R x 18,80000 = 5,26400

BQ223221 U Paperera model ronda mad de fdb (ref pa642), de 40 l
de capacitat; interior metàl·lic d'acer galvanizat i
exterior amb llistons de fusta tropical color caoba
tractada amb protector fungicida, insecticida i hidròfug

1,000      x 185,00000 = 185,00000

Subtotal: 185,00000 185,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17350

COST DIRECTE 196,74030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,74030

P-25 FQB21513 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja, rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m
d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

Rend.: 1,000 935,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 8,26200 8,26200

Maquinària

C1503300 H Camió grua de 3 t 0,200 /R x 43,58000 = 8,71600

Subtotal: 8,71600 8,71600

Materials

BQB21511 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja, rectangular d'1 x 0,45 m, de 0,5 m
d'alçària

1,000      x 918,00000 = 918,00000

Subtotal: 918,00000 918,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20655

COST DIRECTE 935,18455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 935,18455

P-26 FR42482C U Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules ntj

Rend.: 1,000 362,48 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42482C U Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

1,000      x 362,48000 = 362,48000

Subtotal: 362,48000 362,48000

COST DIRECTE 362,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,48000

P-27 FR43G42D U Subministrament de ligustrum lucidum (l. japonicum
hort.) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm
segons fórmules ntj

Rend.: 1,000 151,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43G42D U Ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55
cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules ntj

1,000      x 151,40000 = 151,40000

Subtotal: 151,40000 151,40000

COST DIRECTE 151,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,40000

P-28 FR44222C U Subministrament de magnolia grandiflora de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules ntj

Rend.: 1,000 681,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44222C U Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

1,000      x 681,08000 = 681,08000

Subtotal: 681,08000 681,08000

COST DIRECTE 681,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 681,08000

P-29 FR61246B U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de
fins a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra
vegetal amb un 10% de compost i primer reg

Rend.: 1,000 62,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 24,71000 = 3,26172

A012P200 H Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 23,15000 = 6,11160

A013P000 H Ajudant jardiner 0,350 /R x 21,93000 = 7,67550
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,04882 17,04882

Maquinària

C1503300 H Camió grua de 3 t 0,100 /R x 43,58000 = 4,35800

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,290 /R x 60,38000 = 17,51020

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 41,73000 = 8,76330

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 32,30000 = 9,36700

Subtotal: 39,99850 39,99850

Materials

BR341110 M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat a granel

0,1152      x 40,30000 = 4,64256

B0111000 M3 Aigua 0,2304      x 1,67000 = 0,38477

Subtotal: 5,02733 5,02733

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25573

COST DIRECTE 62,33038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,33038

P-30 FRF13ES0 Ut Equip de telegestió instal·lat i configurat al sistema de
telegestió municipal existent. inclou equip
concentrador amb mòdem grps, equip repetidor i
equip samclabox programador de 2 estacions;
material, mitjans auxiliars i mà d'obra

Rend.: 1,000 4.220,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-31 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de
la nova rasant del carrer amb les façanes i substitució
dels marxapeus de locals i entrades veïnals que
s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de la
façana amb el mateix color que l'existent

Rend.: 1,000 40,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

18,68 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 F219FFA0 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-3 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm 1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-4 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i piconatge del material al 95
% del pm

24,92 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió incloent el transport interior a l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

75,22 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-6 F991UB40 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

199,28 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-7 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus
terana six de breinco, color gris cendra, col·locat sobre morter, compactació del paviment i
rejuntat amb morter

45,65 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art de breinco, en peces
de color cendra, en peces combinades de 24x16cm i 16x16, col·locat amb morter,
compactació del paviment i rejuntat amb morter

43,71 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 F9F154BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana green de breinco, color
gris, peces de 20,8x23,7cm, incloent juntes entre peces de 30 mm, col·locat amb morter,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra

39,00 €

(TRENTA-NOU EUROS)

P-10 F9F155BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 6 cm de gruix, tipus taco terana de breinco, color gris,
peces de 8x8cm, , col·locat amb morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

42,45 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 F9F5C7BR M2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa
vulcano de breinco, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntant amb morter especial

51,84 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-13 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant de pluvials. inclou el
cargolat a façana, totalment instal·lat

32,79 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del 2 a
3 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe d400, segons norma une-en 1433,
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de la sèrie f 150 k de ulma . canal
subministrada per absa

44,24 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i
tapa/reixa per pou, arqueta de serveis o embornal.

55,08 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-16 FFB00000 U Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietile de densitat baixa, de 12 mm de diametre
nominal exterior, amb gotejadors cada 30 cm. segons une 53-131-90, connectat a xarxa de
reg, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-17 FFB00E02 U Instal·lació de reg per degoteig en noves zones enjardinades (plaça i davant pavelló 2) i
connexió a escomesa i telegestió. inclosos materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. ref. press
9048

1.872,40 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-18 FFB27355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 FG31E41E0TF Pa Partida alçada a justificar per modificacions en la xarxa de telefonia 30.624,24 €

(TRENTA MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 FG31E41E1BT U Modificació de les instal·lacions de Baixa Tensió a l'àrea de S'Auguer, segons es detalla al
pressupost referència núm. NSCRGI-0573507 d'Endesa Distribución Eléctrica, SL
Unipersonal, incloent totes instal·lacions necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt
referenciada, tant de modificació de les instal·lacions existents com les noves instal·lacions
de xarxa de distribució.

17.942,32 €

(DISSET MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 FJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

183,51 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 FN318425 Pa Pa a justificar per escomesa de reg amb comptador, totalment instal·lada 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-23 FQ116H32ESI9 U Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions
mecàniques. article: ref. 1151 de la sèrie banc neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole

1.106,76 €

(MIL  CENT SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 FQ223221 U Subministrament i col·locació de paperera model ronda mad de fdb, de 45 l de capacitat;
interior metàl·lic i exterior de fusta color caoba. col·locada amb fixacions mecàniques

196,74 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 FQB21513 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular de 1x0,45
m, de 0,5 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

935,18 €

(NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-26 FR42482C U Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

362,48 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 FR43G42D U Subministrament de ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules ntj

151,40 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-28 FR44222C U Subministrament de magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

681,08 €

(SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-29 FR61246B U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de fins a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal amb un
10% de compost i primer reg

62,33 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 FRF13ES0 Ut Equip de telegestió instal·lat i configurat al sistema de telegestió municipal existent. inclou
equip concentrador amb mòdem grps, equip repetidor i equip samclabox programador de 2
estacions; material, mitjans auxiliars i mà d'obra

4.220,35 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del carrer amb les
façanes i substitució dels marxapeus de locals i entrades veïnals que s'hagin trencat durant
els treballs, i/o el pintat de la façana amb el mateix color que l'existent

40,00 €

(QUARANTA EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

18,68 €

Altres conceptes 18,68000 €

P-2 F219FFA0 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,70 €

Altres conceptes 5,70000 €

P-3 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm 1,30 €

Altres conceptes 1,30000 €

P-4 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i piconatge del material al 95
% del pm

24,92 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 18,83700 €

B0111000 M3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 5,99950 €

P-5 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió incloent el transport interior a l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

75,22 €

B064300B M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

62,52750 €

Altres conceptes 12,69250 €

P-6 F991UB40 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

199,28 €

B99ZZ140 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 159,13000 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

8,70600 €

Altres conceptes 31,44400 €

P-7 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus
terana six de breinco, color gris cendra, col·locat sobre morter, compactació del paviment i
rejuntat amb morter

45,65 €

B9F150BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, model terana six de
breinco, color cendra

26,16300 €

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,35828 €

Altres conceptes 18,12872 €

P-8 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art de breinco, en peces
de color cendra, en peces combinades de 24x16cm i 16x16, col·locat amb morter,
compactació del paviment i rejuntat amb morter

43,71 €

B9F153BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular, de 7 cm de gruix, model terana art de breinco,
color cendra, de mides 16x24 cm i 16x16xcm

24,22500 €

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,35828 €

Altres conceptes 18,12672 €

P-9 F9F154BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana green de breinco, color
gris, peces de 20,8x23,7cm, incloent juntes entre peces de 30 mm, col·locat amb morter,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra

39,00 €

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,35828 €

B9F154BR M2 Llambordí de formigó de forma rectangular, de 7 cm de gruix, model terana green de breinco,
color cendra, de mides 20,8x23,7cm

21,17520 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 16,46652 €

P-10 F9F155BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 6 cm de gruix, tipus taco terana de breinco, color gris,
peces de 8x8cm, , col·locat amb morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

42,45 €

B9F155BR M2 Llambordí de formigó de forma quadrada, de 6 cm de gruix, model taco terana de breinco,
color cendra, de mides 8x8cm

24,63300 €

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,35828 €

Altres conceptes 16,45872 €

P-11 F9F5C7BR M2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa
vulcano de breinco, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntant amb morter especial

51,84 €

B9FA68BR M2 Llosa de formigó de forma rectangular, de 60x40cm, model llosa vulcano de breinco, de 7 cm
de gruix, color cendra

35,91000 €

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,29988 €

Altres conceptes 15,63012 €

P-12 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 3,08 €

B08A1020 Kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-13 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant de pluvials. inclou el
cargolat a façana, totalment instal·lat

32,79 €

Sense descomposició 32,79000 €

P-14 FD5H845JH M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del 2 a
3 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe d400, segons norma une-en 1433,
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de la sèrie f 150 k de ulma . canal
subministrada per absa

44,24 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

9,23621 €

BD5H845JH11 M Canal de formigó polímer tipus ulma, model f150k.pdte, de classe de càrrega f-900, ample
interior 150mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del 2,5%, per
recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts per
metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa
dúctil nervada, proveïda de ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del canal a 60º,
model fnx150ftdm, de classe d-400 i 0,5 m de longitud, model certificat sengons la declaració
de conformitat ce., ref. ulm2150221 de la sèrie f 150 k de ulma

0,00000 €

Altres conceptes 35,00379 €

P-15 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i
tapa/reixa per pou, arqueta de serveis o embornal.

55,08 €

Sense descomposició 55,08000 €

P-16 FFB00000 U Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietile de densitat baixa, de 12 mm de diametre
nominal exterior, amb gotejadors cada 30 cm. segons une 53-131-90, connectat a xarxa de
reg, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

8,26 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,84600 €

BFB26001 M Tub de polietile 12 mm tipus tec-line, amb goteijadors c/. 30 cm 4,72000 €

Altres conceptes 2,62400 €

P-17 FFB00E02 U Instal·lació de reg per degoteig en noves zones enjardinades (plaça i davant pavelló 2) i
connexió a escomesa i telegestió. inclosos materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. ref. press

1.872,40 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

9048

BFYB2E02 M2 Material instal·lació reg 28,00000 €

Altres conceptes 1.844,40000 €

P-18 FFB27355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa

5,85 €

BFYB2505 U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02100 €

BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior,
per a connectar a pressió

0,65205 €

BFB27300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons une 53-131

1,48920 €

Altres conceptes 3,68775 €

P-19 FG31E41E0 Pa Partida alçada a justificar per modificacions en la xarxa de telefonia 30.624,24 €

Sense descomposició 30.624,24000 €

P-20 FG31E41E1 U Modificació de les instal·lacions de Baixa Tensió a l'àrea de S'Auguer, segons es detalla al
pressupost referència núm. NSCRGI-0573507 d'Endesa Distribución Eléctrica, SL
Unipersonal, incloent totes instal·lacions necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt
referenciada, tant de modificació de les instal·lacions existents com les noves instal·lacions
de xarxa de distribució.

17.942,32 €

Sense descomposició 17.942,32000 €

P-21 FJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

183,51 €

BJS1UZ10 U Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt epdm

117,52000 €

Altres conceptes 35,99000 €

P-22 FN318425 Pa Pa a justificar per escomesa de reg amb comptador, totalment instal·lada 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-23 FQ116H32E U Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions
mecàniques. article: ref. 1151 de la sèrie banc neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole

1.106,76 €

BQ116H32ESI U Banc neoromantico liviano de santa & cole de 3,00m de llargària. seient i respatller format per
llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical certificada fsc pur amb oli de
dos components. els cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb protecció antioxidant.
potes de fosa d'alumini acabat granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat. l'ancoratge es
realitza mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi,
ciment ràpid o similar. no requereix manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar
el color original de la fusta. pes: 65kg. transport i col·locació no inclosos., ref. 1151 de la sèrie
banc neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole

1.075,00000 €

Altres conceptes 31,76000 €

P-24 FQ223221 U Subministrament i col·locació de paperera model ronda mad de fdb, de 45 l de capacitat;
interior metàl·lic i exterior de fusta color caoba. col·locada amb fixacions mecàniques

196,74 €

Altres conceptes 196,74000 €

P-25 FQB21513 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular de 1x0,45
m, de 0,5 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

935,18 €

BQB21511 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular d'1 x 0,45
m, de 0,5 m d'alçària

918,00000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

Altres conceptes 17,18000 €

P-26 FR42482C U Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

362,48 €

BR42482C U Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

362,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 FR43G42D U Subministrament de ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules ntj

151,40 €

BR43G42D U Ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules ntj

151,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 FR44222C U Subministrament de magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

681,08 €

BR44222C U Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

681,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 FR61246B U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de fins a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal amb un
10% de compost i primer reg

62,33 €

BR341110 M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel 4,64256 €

B0111000 M3 Aigua 0,38477 €

Altres conceptes 57,30267 €

P-30 FRF13ES0 Ut Equip de telegestió instal·lat i configurat al sistema de telegestió municipal existent. inclou
equip concentrador amb mòdem grps, equip repetidor i equip samclabox programador de 2
estacions; material, mitjans auxiliars i mà d'obra

4.220,35 €

Sense descomposició 4.220,35000 €

P-31 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del carrer amb les
façanes i substitució dels marxapeus de locals i entrades veïnals que s'hagin trencat durant
els treballs, i/o el pintat de la façana amb el mateix color que l'existent

40,00 €

Sense descomposició 40,00000 €



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F1  FASE 1
CAPÍTOL 02  PLUVIALS/DRENATGE

1 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe d400, segons norma une-en 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de
la sèrie f 150 k de ulma . canal subministrada per absa

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

1 *** ut de 1 ml *** C#*D#*E#*F#
2 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -

Méndez Núñez
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant de pluvials. inclou el cargolat a façana,
totalment instal·lat

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

1 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -
Méndez Núñez

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F1  FASE 1
CAPÍTOL 03  PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

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

1 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -
Méndez Núñez

1,000 4,560 27,970 127,543 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,543

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm

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

1 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -
Méndez Núñez

1,000 4,560 27,970 0,150 19,131 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,131

3 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió incloent el transport interior a l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -
Méndez Núñez

1,000 4,560 27,970 0,150 19,131 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,131

4 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus terana six de
breinco, color gris cendra, col·locat sobre morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 **mig carrer, continuació canals** C#*D#*E#*F#
2 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -

Méndez Núñez
1,000 27,970 27,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,970

5 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art de breinco, en peces de color cendra, en
peces combinades de 24x16cm i 16x16, col·locat amb morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -
Méndez Núñez

1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

6 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2

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

1 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -
Méndez Núñez

1,000 4,560 27,970 127,543 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 127,543

7 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per pou, arqueta
de serveis o embornal.

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

1 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -
Méndez Núñez

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F1  FASE 1
CAPÍTOL 07  VARIS

1 XPA00CQC Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra, segons criteri df

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

1 part proporcional S'Auguer - F1 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,150

2 XPA000SS Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

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

1 part proporcional S'Auguer - F1 0,070 0,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,070

3 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del carrer amb les façanes i substitució dels
marxapeus de locals i entrades veïnals que s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de la façana amb el
mateix color que l'existent

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

1 TRAV. S'AUGUER - tram S'Auguer -
Méndez Núñez

2,000 27,970 55,940 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal "A origen" O 55,940 SUMORIGEN(
G1:G1)

3 Trobades carrers i entrades % -20,000 -11,188 PERPARCIAL(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 44,752

4 XPA0AF1MP Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra - fase 1 S'Auguer

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

1 part proporcional S'Auguer - F1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F2  FASE 2
CAPÍTOL 02  PLUVIALS/DRENATGE

1 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe d400, segons norma une-en 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de
la sèrie f 150 k de ulma . canal subministrada per absa

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

1 *** ut de 1 ml *** C#*D#*E#*F#
2 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.

S'Auguer - Mirador de S'Auguer
18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant de pluvials. inclou el cargolat a façana,
totalment instal·lat

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

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

3 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F2  FASE 2
CAPÍTOL 03  PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 6,390 112,490 718,811 C#*D#*E#*F#

2 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 4,550 17,940 81,627 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 2,880 21,380 61,574 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 4,670 22,170 103,534 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 3,900 22,600 88,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.053,686

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 6,390 112,490 0,150 107,822 C#*D#*E#*F#

2 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 4,550 17,940 0,150 12,244 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 2,880 21,380 0,150 9,236 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 4,670 22,170 0,150 15,530 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 3,900 22,600 0,150 13,221 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,053

3 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió incloent el transport interior a l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 6,390 112,490 0,150 107,822 C#*D#*E#*F#

2 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 4,550 17,940 0,150 12,244 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 2,880 21,380 0,150 9,236 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 4,670 22,170 0,150 15,530 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 3,900 22,600 0,150 13,221 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,053

4 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus terana six de
breinco, color gris cendra, col·locat sobre morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 **mig carrer, continuació canals** C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 109,150 109,150 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 17,350 17,350 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 20,930 20,930 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 21,690 21,690 C#*D#*E#*F#

6 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 22,210 22,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,330

5 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art de breinco, en peces de color cendra, en
peces combinades de 24x16cm i 16x16, col·locat amb morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 568,020 568,020 C#*D#*E#*F#

2 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 55,720 55,720 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 96,150 96,150 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 84,750 84,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 881,640

6 F9F154BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana green de breinco, color gris, peces de
20,8x23,7cm, incloent juntes entre peces de 30 mm, col·locat amb morter, compactació del paviment i rejuntat
amb sorra

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 108,940 108,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,940

7 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 6,390 112,490 718,811 C#*D#*E#*F#

2 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 4,550 17,940 81,627 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

1,000 2,880 21,380 61,574 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 4,670 22,170 103,534 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 3,900 22,600 88,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.053,686

8 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per pou, arqueta
de serveis o embornal.
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F2  FASE 2
CAPÍTOL 05  JARDINERIA I REG

1 FN318425 Pa Pa a justificar per escomesa de reg amb comptador, totalment instal·lada

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

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB00E02 U Instal·lació de reg per degoteig en noves zones enjardinades (plaça i davant pavelló 2) i connexió a escomesa i
telegestió. inclosos materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. ref. press 9048

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

1 previsió S'Auguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FRF13ES0 Ut Equip de telegestió instal·lat i configurat al sistema de telegestió municipal existent. inclou equip concentrador
amb mòdem grps, equip repetidor i equip samclabox programador de 2 estacions; material, mitjans auxiliars i mà
d'obra

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

1 previsió S'Auguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR43G42D U Subministrament de ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules ntj

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

1 SANT PERE PESCADOR 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FR42482C U Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

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

1 SANT PERE PESCADOR 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FR61246B U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de fins a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir
del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal amb un 10% de compost i primer reg

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

1 SANT PERE PESCADOR 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 FFB27355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une
53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

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

1 **previsió** C#*D#*E#*F#
2 SANT PERE PESCADOR 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

8 FFB00000 U Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietile de densitat baixa, de 12 mm de diametre nominal exterior, amb
gotejadors cada 30 cm. segons une 53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de dificultat mitja i per a
col.locar soterrat

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

1 SANT PERE PESCADOR 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F2  FASE 2
CAPÍTOL 06  MOBILIARI URBÀ

1 F991UB40 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i
anellat de formigó

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

1 SANT PERE PESCADOR 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 FQ116H32ESI9 U Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de llargària, amb respatller
de fusta i amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques. article: ref. 1151 de la sèrie banc
neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole

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

1 SANT PERE PESCADOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FQ223221 U Subministrament i col·locació de paperera model ronda mad de fdb, de 45 l de capacitat; interior metàl·lic i
exterior de fusta color caoba. col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 previsió F2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F2  FASE 2
CAPÍTOL 07  VARIS

1 XPA00CQC Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra, segons criteri df

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

1 part proporcional S'Auguer  -F2 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,150

2 XPA000SS Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

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

1 part proporcional S'Auguer -F2 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

3 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del carrer amb les façanes i substitució dels
marxapeus de locals i entrades veïnals que s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de la façana amb el
mateix color que l'existent

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

1 SANT PERE PESCADOR - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

2,000 112,490 224,980 C#*D#*E#*F#

2 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Sant Pere Pescador - Méndez Núñez

2,000 17,940 35,880 C#*D#*E#*F#

3 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Sant
Pere Pescador - Méndez Núñez

2,000 21,380 42,760 C#*D#*E#*F#

4 TRAV. ST PERE PESCADOR - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

2,000 22,170 44,340 C#*D#*E#*F#

5 TRAV. MÉNDEZ NÚÑEZ - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

2,000 22,600 45,200 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 393,160 SUMORIGEN(
G1:G5)

7 Descomptar carrers i entrades % -50,000 -196,580 PERPARCIAL(
G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 196,580

4 XPA0AF2MP Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra - fase 2 S'Auguer

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

1 part proporcional S'Auguer - F2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F3  FASE 3
CAPÍTOL 01  ENDERROCS I EXCAVACIONS

1 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

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

1 punxa plaça CATALUNYA 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 Trav  Mirador S'Auguer- pça Cat 1,000 38,170 38,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,170

2 F219FFA0 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 Perímetre zona passeig Marina
2 Mirador S'Auguer i punxa a pça

Catalunya
1,000 110,280 110,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,280



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F3  FASE 3
CAPÍTOL 02  PLUVIALS/DRENATGE

1 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe d400, segons norma une-en 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de
la sèrie f 150 k de ulma . canal subministrada per absa

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

1 *** ut de 1 ml *** C#*D#*E#*F#
2 MIRADOR DE S'AUGUER - tram

S'Auguer - Mendez Núñez
7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant de pluvials. inclou el cargolat a façana,
totalment instal·lat

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
S'Auguer - Mendez Núñez

9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

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

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça Catalunya

C#*D#*E#*F#

4 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F3  FASE 3
CAPÍTOL 03  PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
S'Auguer - Mendez Núñez

1,000 4,750 43,490 206,578 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 5,860 114,760 672,494 C#*D#*E#*F#

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

1,000 6,850 47,480 325,238 C#*D#*E#*F#

4 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 5,740 22,680 130,183 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.334,493

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
S'Auguer - Mendez Núñez

1,000 4,750 43,490 0,150 30,987 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 5,860 114,760 0,150 100,874 C#*D#*E#*F#

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

1,000 6,850 47,480 0,150 48,786 C#*D#*E#*F#

4 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 5,740 22,680 0,150 19,527 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,174

3 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió incloent el transport interior a l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
S'Auguer - Mendez Núñez

1,000 4,750 43,490 0,150 30,987 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 5,860 114,760 0,150 100,874 C#*D#*E#*F#

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

1,000 6,850 47,480 0,150 48,786 C#*D#*E#*F#

4 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 5,740 22,680 0,150 19,527 C#*D#*E#*F#

5 * Passeig Marina *
6 punxa plaça CATALUNYA 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
7 vorera tram Mirador S'Auguer - punxa 1,000 38,170 38,170 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 418,344

4 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus terana six de
breinco, color gris cendra, col·locat sobre morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 **mig carrer, continuació canals**
2 MIRADOR DE S'AUGUER - tram

S'Auguer - Mendez Núñez
1,000 42,720 42,720 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 109,110 109,110 C#*D#*E#*F#

4 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

1,000 18,460 18,460 C#*D#*E#*F#

5 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 21,520 21,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,810

5 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art de breinco, en peces de color cendra, en
peces combinades de 24x16cm i 16x16, col·locat amb morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
S'Auguer - Mendez Núñez

1,000 191,560 191,560 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 448,000 448,000 C#*D#*E#*F#

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

4 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 121,030 121,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 760,590

6 F9F155BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 6 cm de gruix, tipus taco terana de breinco, color gris, peces de 8x8cm, ,
col·locat amb morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 141,000 141,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

7 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
S'Auguer - Mendez Núñez

1,000 4,750 43,490 206,578 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

1,000 5,860 114,760 672,494 C#*D#*E#*F#

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

1,000 6,850 47,480 325,238 C#*D#*E#*F#

4 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

1,000 5,740 22,680 130,183 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.334,493

8 F9F5C7BR M2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa vulcano de breinco,
col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntant amb morter especial

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

1,000 6,850 47,480 325,238 C#*D#*E#*F#

2 * Passeig Marina * C#*D#*E#*F#
3 punxa plaça CATALUNYA 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 vorera tram Mirador S'Auguer - punxa 1,000 38,170 38,170 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 543,408

9 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per pou, arqueta
de serveis o embornal.

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
S'Auguer - Mendez Núñez

24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

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

4 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 * Passeig Marina * C#*D#*E#*F#
6 punxa plaça CATALUNYA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 vorera tram Mirador S'Auguer - punxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 18

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F3  FASE 3
CAPÍTOL 05  JARDINERIA I REG

1 FN318425 Pa Pa a justificar per escomesa de reg amb comptador, totalment instal·lada

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

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB00E02 U Instal·lació de reg per degoteig en noves zones enjardinades (plaça i davant pavelló 2) i connexió a escomesa i
telegestió. inclosos materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. ref. press 9048

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

1 previsió S'Auguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR43G42D U Subministrament de ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules ntj

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR42482C U Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR44222C U Subministrament de magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FR61246B U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de fins a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir
del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal amb un 10% de compost i primer reg

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FFB27355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une
53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

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

1 **previsió** C#*D#*E#*F#
2 MÉNDEZ NÚÑEZ -PÇA CAT 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

8 FFB00000 U Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietile de densitat baixa, de 12 mm de diametre nominal exterior, amb
gotejadors cada 30 cm. segons une 53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de dificultat mitja i per a
col.locar soterrat

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

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

1 c/ Méndez Núñez 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 20

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F3  FASE 3
CAPÍTOL 06  MOBILIARI URBÀ

1 F991UB40 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i
anellat de formigó

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQB21513 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m
d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

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

1 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 FQ223221 U Subministrament i col·locació de paperera model ronda mad de fdb, de 45 l de capacitat; interior metàl·lic i
exterior de fusta color caoba. col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 21

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F3  FASE 3
CAPÍTOL 07  VARIS

1 XPA00CQC Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra, segons criteri df

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

1 part proporcional S'Auguer 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

2 XPA000SS Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

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

1 part proporcional S'Auguer 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

3 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del carrer amb les façanes i substitució dels
marxapeus de locals i entrades veïnals que s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de la façana amb el
mateix color que l'existent

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
S'Auguer - Mendez Núñez

2,000 43,490 86,980 C#*D#*E#*F#

2 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Trav.
S'Auguer - Mirador de S'Auguer

2,000 114,760 229,520 C#*D#*E#*F#

3 MÉNDEZ NÚÑEZ - tram Mirador de
S'Auguer - pça. Catalunya

2,000 47,480 94,960 C#*D#*E#*F#

4 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Méndez Núñez - Passeig Marina

2,000 22,680 45,360 C#*D#*E#*F#

5 * Passeig Marina * C#*D#*E#*F#
6 punxa plaça CATALUNYA 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 vorera tram Mirador S'Auguer - punxa 1,000 17,760 17,760 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 489,580 SUMORIGEN(

G1:G7)
9 Descomptar carrrers i entrades % -40,000 -195,832 PERPARCIAL(

G1:G8,C9)
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,748

4 XPA0AF3MP Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra - fase 3 S'Auguer

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

1 part proporcional S'Auguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 22

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F4  FASE 4
CAPÍTOL 02  PLUVIALS/DRENATGE

1 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe d400, segons norma une-en 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de
la sèrie f 150 k de ulma . canal subministrada per absa

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

1 *** ut de 1 ml *** C#*D#*E#*F#
2 MIRADOR DE S'AUGUER - tram

Passeig Marina - passeig Palomera
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant de pluvials. inclou el cargolat a façana,
totalment instal·lat

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Passeig Marina - passeig Palomera

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 23

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F4  FASE 4
CAPÍTOL 03  PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Passeig Marina - passeig Palomera

1,000 5,960 20,550 122,478 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,478

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Passeig Marina - passeig Palomera

1,000 5,960 20,550 0,150 18,372 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,372

3 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió incloent el transport interior a l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Passeig Marina - passeig Palomera

1,000 5,960 20,550 0,150 18,372 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,372

4 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus terana six de
breinco, color gris cendra, col·locat sobre morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 **mig carrer, continuació canals** C#*D#*E#*F#
2 MIRADOR DE S'AUGUER - tram

Passeig Marina - passeig Palomera
1,000 19,660 19,660 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,660

5 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art de breinco, en peces de color cendra, en
peces combinades de 24x16cm i 16x16, col·locat amb morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Passeig Marina - passeig Palomera

1,000 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

6 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2

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

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 24

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Passeig Marina - passeig Palomera

1,000 5,960 20,550 122,478 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,478

7 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per pou, arqueta
de serveis o embornal.

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Passeig Marina - passeig Palomera

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 25

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F4  FASE 4
CAPÍTOL 07  VARIS

1 XPA00CQC Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra, segons criteri df

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

1 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

2 XPA000SS Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

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

1 0,070 0,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,070

3 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del carrer amb les façanes i substitució dels
marxapeus de locals i entrades veïnals que s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de la façana amb el
mateix color que l'existent

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

1 MIRADOR DE S'AUGUER - tram
Passeig Marina - passeig Palomera

2,000 20,550 41,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,100

4 XPA0AF4MP Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra - fase 4 S'Auguer

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

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 26

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE BARRIS 2017
Subobra 02  S'AUGUER
Fase Execució F6  BAIXA TENSIÓ

1 FG31E41E1BT U Modificació de les instal·lacions de Baixa Tensió a l'àrea de S'Auguer, segons es detalla al pressupost referència
núm. NSCRGI-0573507 d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, incloent totes instal·lacions
necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt referenciada, tant de modificació de les instal·lacions existents
com les noves instal·lacions de xarxa de distribució.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FG31E41E0TF Pa Partida alçada a justificar per modificacions en la xarxa de telefonia

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

1 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F1 FASE 1

CAPÍTOL 02 PLUVIALS/DRENATGE

1 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe d400, segons norma une-en 1433, amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de la sèrie f
150 k de ulma . canal subministrada per absa
(P - 14)

44,24 4,000 176,96

2 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant
de pluvials. inclou el cargolat a façana, totalment instal·lat (P - 13)

32,79 0,000 0,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F1.02 176,96



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F1 FASE 1

CAPÍTOL 03 PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 3)

1,30 127,543 165,81

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del pm (P - 4)

24,92 19,131 476,74

3 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió incloent el transport interior a
l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)

75,22 19,131 1.439,03

4 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, tipus terana six de breinco, color gris cendra, col·locat
sobre morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter (P - 7)

45,65 27,970 1.276,83

5 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art
de breinco, en peces de color cendra, en peces combinades de
24x16cm i 16x16, col·locat amb morter, compactació del paviment i
rejuntat amb morter
(P - 8)

43,71 125,000 5.463,75

6 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 (P - 12) 3,08 127,543 392,83

7 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la
d.f. de marc i tapa/reixa per pou, arqueta de serveis o embornal. (P -
15)

55,08 3,000 165,24

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F1.03 9.380,23



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F1 FASE 1

CAPÍTOL 07 VARIS

1 XPA00CQC Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra, segons criteri
df (P - 0)

4.000,00 0,150 600,00

2 XPA000SS Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 0)

17.000,00 0,070 1.190,00

3 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del
carrer amb les façanes i substitució dels marxapeus de locals i
entrades veïnals que s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de
la façana amb el mateix color que l'existent
(P - 31)

40,00 44,752 1.790,08

4 XPA0AF1MP Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra - fase 1 S'Auguer (P
- 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F1.07 5.080,08



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F2 FASE 2

CAPÍTOL 02 PLUVIALS/DRENATGE

1 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe d400, segons norma une-en 1433, amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de la sèrie f
150 k de ulma . canal subministrada per absa
(P - 14)

44,24 36,000 1.592,64

2 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant
de pluvials. inclou el cargolat a façana, totalment instal·lat (P - 13)

32,79 44,000 1.442,76

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F2.02 3.035,40



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F2 FASE 2

CAPÍTOL 03 PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 3)

1,30 1.053,686 1.369,79

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del pm (P - 4)

24,92 158,053 3.938,68

3 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió incloent el transport interior a
l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)

75,22 158,053 11.888,75

4 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, tipus terana six de breinco, color gris cendra, col·locat
sobre morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter (P - 7)

45,65 191,330 8.734,21

5 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art
de breinco, en peces de color cendra, en peces combinades de
24x16cm i 16x16, col·locat amb morter, compactació del paviment i
rejuntat amb morter
(P - 8)

43,71 881,640 38.536,48

6 F9F154BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana
green de breinco, color gris, peces de 20,8x23,7cm, incloent juntes
entre peces de 30 mm, col·locat amb morter, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra (P - 9)

39,00 108,940 4.248,66

7 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 (P - 12) 3,08 1.053,686 3.245,35

8 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la
d.f. de marc i tapa/reixa per pou, arqueta de serveis o embornal. (P -
15)

55,08 39,000 2.148,12

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F2.03 74.110,04



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F2 FASE 2

CAPÍTOL 05 JARDINERIA I REG

1 FN318425 Pa Pa a justificar per escomesa de reg amb comptador, totalment
instal·lada (P - 22)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 FFB00E02 U Instal·lació de reg per degoteig en noves zones enjardinades (plaça i
davant pavelló 2) i connexió a escomesa i telegestió. inclosos
materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. ref. press 9048 (P - 17)

1.872,40 1,000 1.872,40

3 FRF13ES0 Ut Equip de telegestió instal·lat i configurat al sistema de telegestió
municipal existent. inclou equip concentrador amb mòdem grps, equip
repetidor i equip samclabox programador de 2 estacions; material,
mitjans auxiliars i mà d'obra (P - 30)

4.220,35 1,000 4.220,35

4 FR43G42D U Subministrament de ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat
mínima 66 cm segons fórmules ntj (P - 27)

151,40 9,000 1.362,60

5 FR42482C U Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules ntj (P - 26)

362,48 9,000 3.262,32

6 FR61246B U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de fins a 35 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal amb un 10%
de compost i primer reg (P - 29)

62,33 18,000 1.121,94

7 FFB27355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53-131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 18)

5,85 115,000 672,75

8 FFB00000 U Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietile de densitat baixa, de
12 mm de diametre nominal exterior, amb gotejadors cada 30 cm.
segons une 53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de
dificultat mitja i per a col.locar soterrat (P - 16)

8,26 18,000 148,68

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F2.05 14.161,04

int
Resaltado

int
Resaltado

int
Resaltado



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F2 FASE 2

CAPÍTOL 06 MOBILIARI URBÀ

1 F991UB40 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 6)

199,28 18,000 3.587,04

2 FQ116H32ESI9 U Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos
components, de 3 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports
de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques. article: ref. 1151
de la sèrie banc neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole  (P - 23)

1.106,76 3,000 3.320,28

3 FQ223221 U Subministrament i col·locació de paperera model ronda mad de fdb, de
45 l de capacitat; interior metàl·lic i exterior de fusta color caoba.
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 24)

196,74 2,000 393,48

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F2.06 7.300,80



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F2 FASE 2

CAPÍTOL 07 VARIS

1 XPA00CQC Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra, segons criteri
df (P - 0)

4.000,00 0,150 600,00

2 XPA000SS Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 0)

17.000,00 0,100 1.700,00

3 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del
carrer amb les façanes i substitució dels marxapeus de locals i
entrades veïnals que s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de
la façana amb el mateix color que l'existent
(P - 31)

40,00 196,580 7.863,20

4 XPA0AF2MP Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra - fase 2 S'Auguer (P
- 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F2.07 16.163,20



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F3 FASE 3

CAPÍTOL 01 ENDERROCS I EXCAVACIONS

1 F2194JJ1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 1)

18,68 218,170 4.075,42

2 F219FFA0 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 2)

5,70 110,280 628,60

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F3.01 4.704,02



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F3 FASE 3

CAPÍTOL 02 PLUVIALS/DRENATGE

1 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe d400, segons norma une-en 1433, amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de la sèrie f
150 k de ulma . canal subministrada per absa
(P - 14)

44,24 31,000 1.371,44

2 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant
de pluvials. inclou el cargolat a façana, totalment instal·lat (P - 13)

32,79 26,000 852,54

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F3.02 2.223,98



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F3 FASE 3

CAPÍTOL 03 PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 3)

1,30 1.334,493 1.734,84

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del pm (P - 4)

24,92 200,174 4.988,34

3 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió incloent el transport interior a
l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)

75,22 418,344 31.467,84

4 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, tipus terana six de breinco, color gris cendra, col·locat
sobre morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter (P - 7)

45,65 191,810 8.756,13

5 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art
de breinco, en peces de color cendra, en peces combinades de
24x16cm i 16x16, col·locat amb morter, compactació del paviment i
rejuntat amb morter
(P - 8)

43,71 760,590 33.245,39

6 F9F155BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 6 cm de gruix, tipus taco terana
de breinco, color gris, peces de 8x8cm, , col·locat amb morter,
compactació del paviment i rejuntat amb morter (P - 10)

42,45 141,000 5.985,45

7 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 (P - 12) 3,08 1.334,493 4.110,24

8 F9F5C7BR M2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 7
cm de gruix, tipus llosa vulcano de breinco, col·locat amb morter de
ciment 1:4 i rejuntant amb morter especial
(P - 11)

51,84 543,408 28.170,27

9 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la
d.f. de marc i tapa/reixa per pou, arqueta de serveis o embornal. (P -
15)

55,08 97,000 5.342,76

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F3.03 123.801,26



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 12

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F3 FASE 3

CAPÍTOL 05 JARDINERIA I REG

1 FN318425 Pa Pa a justificar per escomesa de reg amb comptador, totalment
instal·lada (P - 22)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 FFB00E02 U Instal·lació de reg per degoteig en noves zones enjardinades (plaça i
davant pavelló 2) i connexió a escomesa i telegestió. inclosos
materials, mà d'obra i mitjans auxiliars. ref. press 9048 (P - 17)

1.872,40 1,000 1.872,40

3 FR43G42D U Subministrament de ligustrum lucidum (l. japonicum hort.) de perímetre
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat
mínima 66 cm segons fórmules ntj (P - 27)

151,40 3,000 454,20

4 FR42482C U Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules ntj (P - 26)

362,48 2,000 724,96

5 FR44222C U Subministrament de magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules ntj (P - 28)

681,08 5,000 3.405,40

6 FR61246B U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de fins a 35 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal amb un 10%
de compost i primer reg (P - 29)

62,33 10,000 623,30

7 FFB27355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53-131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 18)

5,85 65,000 380,25

8 FFB00000 U Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietile de densitat baixa, de
12 mm de diametre nominal exterior, amb gotejadors cada 30 cm.
segons une 53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de
dificultat mitja i per a col.locar soterrat (P - 16)

8,26 10,000 82,60

9 FJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 21)

183,51 1,000 183,51

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F3.05 9.226,62

int
Resaltado

int
Resaltado

int
Resaltado

int
Resaltado



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 13

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F3 FASE 3

CAPÍTOL 06 MOBILIARI URBÀ

1 F991UB40 U Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 6)

199,28 10,000 1.992,80

2 FQB21513 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja,
rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m d'alçària, col·locada superficialment
sense fixacions (P - 25)

935,18 17,000 15.898,06

3 FQ223221 U Subministrament i col·locació de paperera model ronda mad de fdb, de
45 l de capacitat; interior metàl·lic i exterior de fusta color caoba.
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 24)

196,74 3,000 590,22

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F3.06 18.481,08



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 14

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F3 FASE 3

CAPÍTOL 07 VARIS

1 XPA00CQC Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra, segons criteri
df (P - 0)

4.000,00 0,250 1.000,00

2 XPA000SS Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 0)

17.000,00 0,200 3.400,00

3 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del
carrer amb les façanes i substitució dels marxapeus de locals i
entrades veïnals que s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de
la façana amb el mateix color que l'existent
(P - 31)

40,00 293,748 11.749,92

4 XPA0AF3MP Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra - fase 3 S'Auguer (P
- 0)

7.000,00 1,000 7.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F3.07 23.149,92



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 15

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F4 FASE 4

CAPÍTOL 02 PLUVIALS/DRENATGE

1 FD5H845JH110 M Col·locació de canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe d400, segons norma une-en 1433, amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix. article: ref. ulm2150221 de la sèrie f
150 k de ulma . canal subministrada per absa
(P - 14)

44,24 3,000 132,72

2 FD1CLLC1 U Planxa deflectora d'acer inoxidable de 20x20 cm per sortida de baixant
de pluvials. inclou el cargolat a façana, totalment instal·lat (P - 13)

32,79 3,000 98,37

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F4.02 231,09



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 16

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F4 FASE 4

CAPÍTOL 03 PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 3)

1,30 122,478 159,22

2 F921201F M3 Subbase de tot-u artificial, inclosa excavació prèvia, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del pm (P - 4)

24,92 18,372 457,83

3 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió incloent el transport interior a
l'obra, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)

75,22 18,372 1.381,94

4 F9F150BR M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, tipus terana six de breinco, color gris cendra, col·locat
sobre morter, compactació del paviment i rejuntat amb morter (P - 7)

45,65 19,660 897,48

5 F9F153BR M2 Paviment de llambordins de formigó de 7 cm de gruix, tipus terana art
de breinco, en peces de color cendra, en peces combinades de
24x16cm i 16x16, col·locat amb morter, compactació del paviment i
rejuntat amb morter
(P - 8)

43,71 112,000 4.895,52

6 F9J24N40 M2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 (P - 12) 3,08 122,478 377,23

7 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació determinada per la
d.f. de marc i tapa/reixa per pou, arqueta de serveis o embornal. (P -
15)

55,08 10,000 550,80

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F4.03 8.720,02



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS
DEL SECTOR S´AUGUER - SA MASSANEDA
Octubre  2017 - Separata S´AUGUER / maig 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 17

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F4 FASE 4

CAPÍTOL 07 VARIS

1 XPA00CQC Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra, segons criteri
df (P - 0)

4.000,00 0,100 400,00

2 XPA000SS Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 0)

17.000,00 0,070 1.190,00

3 FY01U110 M Arranjament de les zones malmeses per l'entrega de la nova rasant del
carrer amb les façanes i substitució dels marxapeus de locals i
entrades veïnals que s'hagin trencat durant els treballs, i/o el pintat de
la façana amb el mateix color que l'existent
(P - 31)

40,00 41,100 1.644,00

4 XPA0AF4MP Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra - fase 4 S'Auguer (P
- 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.F4.07 4.234,00
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PRESSUPOST * Pàg.: 18

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017

Subobra 02 S'AUGUER

Fase Execució F6 BAIXA TENSIÓ

1 FG31E41E1BT U Modificació de les instal·lacions de Baixa Tensió a l'àrea de S'Auguer,
segons es detalla al pressupost referència núm. NSCRGI-0573507
d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, incloent totes
instal·lacions necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt
referenciada, tant de modificació de les instal·lacions existents com les
noves instal·lacions de xarxa de distribució. (P - 20)

17.942,32 1,000 17.942,32

2 FG31E41E0TF Pa Partida alçada a justificar per modificacions en la xarxa de telefonia (P
- 19)

30.624,24 0,300 9.187,27

TOTAL Fase Execució 01.02.F6 27.129,59

int
Resaltado

int
Resaltado

int
Resaltado
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Fase Execució Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fase Execució 01.02.F1  FASE 1 14.637,27

Fase Execució 01.02.F2  FASE 2 114.770,48

Fase Execució 01.02.F3  FASE 3 181.586,88

Fase Execució 01.02.F4  FASE 4 13.185,11

Fase Execució 01.02.F6  BAIXA TENSIÓ 27.129,59

Subobra 01.02  S'AUGUER 351.309,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
351.309,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.02  S'AUGUER 351.309,33

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017 351.309,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
351.309,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PLA DE BARRIS 2017 351.309,33

351.309,33

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 351.309,33

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 351.309,33........................................................... 45.670,21

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 351.309,33.............................................................. 21.078,56

Subtotal 418.058,10

21 % IVA SOBRE 418.058,10............................................................................................. 87.792,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 505.850,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )

Blanes, maig de 2018

L´arquitecta municipal                            L´enginyer municipal



 



                   
 
 

 

AJUNTAMENT 
DE 
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Les obres objectes del present Estudi de Seguretat i Salut es detallen en el “Projecte de 
renovació de paviments i adequació d’espais públics del sector S’Auguer- Sa Massaneda”. 
 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Blanes 
NIF            : P 1702600 F 
Adreça                 : Passeig de Dintre 29 
Població              : Blanes 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Inès Núñez Tejeda 
Titulació/ns  : Arquitecta tècnica municipal 
Despatx professional : Passeig de Dintre 29 - Ajuntament de Blanes 
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4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Mercè Prades Valls – Artur Fenollosa Artés 
Titulació/ns  : Arquitecta Municipal – Enginyer Municipal 
Despatx professional : Passeig de Dintre 29 - Ajuntament de Blanes 
Població              : Blanes 

 
 

4.3. Tipologia de l'obra 
 

La tipologia de les obres a realitzar es pot emmarcar dins de les pròpies d’urbanització, atès 
que el projecte de referència comprèn les activitats corresponents a la renovació dels 
paviments de diversos carrers dels barris de S’Auguer i Sa Massaneda.  
Serà molt important la coordinació d’activitats i industrials ja que el projecte de paviments és 
complementari al de infraestructures i l’execució dels dos es pràcticament paral·lela amb un 
desfasi entre els treballs d’infraestructures (que consistiran en l’enderroc i millores de les 
diferents xarxes incloses), que es realitzen per sota de la cota de paviment acabat; i els 
treballs de renovació de paviments que comencen amb posterioritat al reblert amb terres dels 
carrers.   
Les dimensions dels carrers, especialment estrets en l’àrea de Sa Massaneda, dificultaran 
l’aplec de material i la pròpia circulació dels vianants del barri i la maquinària i operaris de les 
obres. S’haurà de definir en el pla de seguretat la ubicació dels serveis i magatzems que 
siguin necessaris; així com la descripció de l’execució dels treballs que hauran de garantir la 
seguretat per a tots els agents implicats i/o afectats.  

 
 

A nivell constructiu els treballs a realitzar consisteixen en:  
 
- Treballs previs, d’enderroc i moviments de terres: Només es contempla en el projecte les 

activitats que es realitzaran en les places, atès que els enderrocs i excavacions dels carrers es 
duran a terme en el projecte de infraestructures.  

- Pavimentació: El projecte  preveu les següents actuacions, a nivell de paviments, que poden 
diferir en funció de l’àmbit (plaça, part enjardinada, reparació de paviment de panot i asfalt en 
la transició amb els carrers fora de l’àmbit) i que poden consistir en: 

Esplanada existent compactada 95%PM  
Base  de tot-u artificial 
Subbase de formigó HM-20/P/40/I 
Capa d’asfalt  
Encintat  dels escocells amb  planxa d’acer corten. 
Paviment de formigó  
Paviment de llambordí de formigó (de diverses dimensions segons els carrers). 
 

- Pluvials i drenatge: Consisteixen en la col·locació de canals prefabricades amb reixes i 
embornals per a recollida i canalització d’aigües de pluja, que es connectaran a la xarxa 
soterrada executada en el projecte d’infraestructures.  
 

- Instal·lació  d’enllumenat: Instal·lació de nou enllumenat en les places, així com 
modificació de les xarxes aèries existents.  

 
- Zones enjardinades i mobiliari urbà: Col·locació de mobiliari urbà divers segons les zones 

i enjardinament, també segons les zones, ja sigui amb arbrat i reg per degoteig o bé amb la 
col·locació de jardineres.  

 
- Actuacions en edificis existents: Es repararan les parts inferiors de les façanes que es 

vegin afectades per les noves alineacions i cotes del nou paviment. 
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4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Barri de Sa Massaneda 
Barri de S’Auguer 

Codi Postal              : 17300 
Població              : Blanes 

 
  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Urbana 
Ferrocarril  : A 3 km estació de trens de rodalies 
Línia Metro               : No hi ha 
Línia Autobús              : Autobusos urbans i interurbans 

  
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Xarxa municipal 
Gas           : Canalització soterrada 
Electricitat               : BT aèria i soterrada 
Sanejament              : Xarxa municipal 
Altres                   : Telefonia  

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
EMERGÈNCIES  .................................. 112 
POLICIA LOCAL  .................... 972 358 666      
PROTECCIÓ CIVIL  ............... 972 358 167      
HOSPITAL COMARCAL  ....... 972 353 264 
C.A.P. BLANES - 1   ............... 972 351 350  
C.A.P. BLANES - 2   ............... 972 359 534     
ENHER AVERIES  ...............  900 77 00 77   
GAS AVERIES   ..................... 900 750 750      
AIGUES BLANES AVERIES   972 33 12 03  
AJUNTAMENT   .................... 972 37 93 00      
  

 
  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, excloses les 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.453.472,24 €. (un milió quatre-cents cinquanta-
tres mil quatre-cents setanta-dos euros amb vint-i-quatre cèntims); el qual inclou un pressupost 
d’execució material total per a seguretat i salut de 21.930 € (vint-i-un mil nou-cents trenta euros). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 17 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 23 persones i com a mitjana 17 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Encarregat 
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Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 2a jardiner 
Ajudant ferrallista 
Ajudant col·locador 
Ajudant manyà 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant obra pública 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
AGLOMERAT SINTÈTIC 
ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM) 
BANCS DE FUSTA 
BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
BARANES D'ACER 
BOQUES DE REG 
CALÇS 
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
CIMENTS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA 
ELEMENTS  AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANAMENT 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
ESTRUCTURES DE CORDA 
FAMILIA 071 
FAMILIA 0DF 
FAMILIA 0DZ 
FAMÍLIA 9B111 
FAMILIA D5Z 
FAMILIA D75 
FAMILIA FB2 
FAMILIA FWB 
FAMILIA FYB 
FAMILIA G12 
FAMILIA G22 
FAMILIA G32 
FAMILIA G41 
FAMILIA G42 
FAMILIA G51 
FAMILIA G5B 
FAMILIA GD1 
FAMILIA GW1 
FAMILIA GW4 
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FAMILIA GW6 
FAMILIA GYD 
FAMILIA HM1 
FAMÍLIA HM1X 
FAMÍLIA HMZ1 
FAMÍLIA HMZ10 
FAMILIA HN8 
FAMILIA HU3 
FAMILIA HWM 
FAMILIA LM215 
FAMILIA LM2150 
FAMILIA Q22 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
GRONXADORS 
JARDINERES DE FOSA 
JOCS AMB ESTRUCTURES COMPOSTES 
JOCS AMB MOLLES 
JOCS DE FUSTA PER A INFANTS 
LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
LLOSETES DE CAUTXÚ RECICLAT 
LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, 
FLUORESCÈNCIA I LEDS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS  
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PEDRES NATURALS 
PEDRES PER A ROCALLES 
PILONES METÀL·LIQUES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLAFONS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
SAULONS 
SORRES 
TACS I VISOS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOBOGANS 
TOT-U 
TUBS D'ACER GALVANITZAT AMB SOLDADURA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS FLEXIBLES DE POLIETILE 
VORADES DE PLANXA D'ACER 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
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Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Compactadora dúplex manual de 700 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de 
treball de 16 m , sense operari 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina talla junts amb disc de diamant per a paviment 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Motoserra 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
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 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
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normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
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 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i 
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
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articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones. Atès que el personal previst per a l’execució és inferior a 25 
persones, no caldrà.  
 
 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 Atès al personal previst, no és d’aplicació.  

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. No 
caldrà preveure el local d’assistència ja que el personal previst és inferior a 50 persones. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
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addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 

m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del   Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció; a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
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(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
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 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S’AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina ESS:  15 
 

omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

La situació marítima de Blanes condiciona el seu clima, en general temperat: s'enregistra una 
temperatura mitjana anual d'uns 16º C i les pluges són poc freqüents.  Quant als vents, 
dominen el SO (o Garbí) i el SE (o Xaloc), tot i que a l'hivern bufa, a vegades, el Llevant  (que 
acostuma a comportar pluges persistents) i   la Tramuntana (amb poca intensitat) i, fins i tot, 
arriba el Ponent calent. 
 

  
10.4. Característiques del terreny 
 

Les obres a realitzat en el projecte de paviments són de caire superficial. Les activitats que 
requereixen moviment de terres i excavacions es detallen en un projecte complementari de 
infraestructures.  
No s’ha realitzat estudi geotècnic per a la redacció del projecte. 
Les característiques topogràfiques de l’entorn són ben diferenciades en els dos barris. El 
barri de S’Auguer és força planer i sense massa desnivells; en tant que el de Sa Massaneda 
si presenta un desnivell més significatiu i visible especialment en els carrers longitudinals; tal 
i com es pot observar en els aixecament topogràfics realitzats en ambdós barris.  
 

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 

El projecte es desenvolupa en dos àrees urbanes separades i ben delimitades, els barris de 
S’Auguer i Sa Massaneda; ambdues ben cèntriques i prop d’un dels vials principals de la 
vila, la rambla Joaquim Ruyra (coneguda com la riera).  
L’àrea de intervenció al barri de Sa Massaneda està delimitada pels carrers Llarg, Sant 
Bonós, Ripollès, Sant Pere Màrtir i Antiga. La zona més propera al c/ Llarg és més planera, 
si bé els carrers perpendiculars tenen pendents importants fins al carrer Ripollès. El trànsit 
en aquesta àrea és bàsicament veïnal; tot i que el c/ Llarg, paral·lel a la rambla Joaquim 
Ruyra i en ser un itinerari alternatiu, té un trànsit més intens.  
L’àrea d’intervenció al barri de S’Auguer, molt propera a l’anterior, està delimitada pels 
carrers S’Auguer, Maresme, passeig Marina i plaça Catalunya. Es tracta d’una zona molt 
planera, amb carrers menys estrets que al barri de Sa Massaneda, amb un trànsit limitat al 
veïnat i sense estacionament de vehicles en els mateixos. El vial de més trànsit és el 
passeig de la Marina, juntament amb la plaça Catalunya (que uneix els dos barris). En la 
part més extrema aquest barri hi ha ubicat un centre d’educació primària, el Joaquim Ruyra, 
conegut com l’escola de la Vila; però que no es veu directament afectat per les obres ja que 
va ser objecte d’una anterior intervenció.  
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ROCALLES 

  
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
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LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Els agents atmosfèrics que poden tenir incidència a les obres són, bàsicament, les pluges 
estacionals i puntuals i més esporàdicament forts vents. Les pluges localment intenses 
poden provocar algunes inundacions als baixos de les edificacions situades en els carrers 
més propers a la riera  que discorre canalitzada sota la rambla Joaquim Ruyra.  

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
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25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fresat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Compressor  .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts.  .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.  .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)  .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu  .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers  .................... 80 dB 
Excavadora  .................... 95 dB 
Grua autoportant  .................... 90 dB 
Martell perforador  .................... 110 dB 
Mototrailla  .................... 105 dB 
Tractor d’erugues  .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues  .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics  .................... 84-90 dB 
Pistoles fixa-claus d’impacte  .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil  .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta  .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
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Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
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 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S’AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina ESS:  21 
 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
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Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
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Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S’AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina ESS:  24 
 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
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de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
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s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S’AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina ESS:  27 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)  
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o 
faci d’apantallament davant els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S’AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina ESS:  28 
 

d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a fer de pantalla o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
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raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
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MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS(CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
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conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
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quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
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 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
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càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
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contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
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diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
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acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
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contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balisats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 
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UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
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amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 1 /3 
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homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
H147N000 u Faixa de protecció dorso-lumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 3 
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pluges o gelada 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 1 /3 
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amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA  
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ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l' embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 

un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
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 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S’AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina ESS:  59 
 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
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GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

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 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
21 
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G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
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/21 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

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 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
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I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mà 

negues amb filferros 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal·lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal·lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

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 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

1 
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d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
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 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /12 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S’AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina ESS:  78 
 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

26. Signatures 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.381,88

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.688,16

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 8.306,16

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ, SEGURETAT I  PERSONAL 9.553,80

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 21.930,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.930,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 21.930,00

21.930,00

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 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 - 3)

19,77 23,000 454,71

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,46 23,000 33,58

3 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 5)

2,73 46,000 125,58

4 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 6) 14,47 23,000 332,81

5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)

18,90 4,000 75,60

6 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 1)

12,40 29,000 359,60

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.381,88
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PRESSUPOST Pàg.: 2

OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 7)

13,54 100,000 1.354,00

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 8)

2,32 100,000 232,00

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 9)

22,68 10,000 226,80

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

34,74 20,000 694,80

5 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 - 21)

45,14 4,000 180,56

TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.688,16
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PRESSUPOST Pàg.: 3

OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

2,79 100,000 279,00

2 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

48,23 10,000 482,30

3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 16) 12,21 10,000 122,10

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 17)

18,44 10,000 184,40

5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

2,53 100,000 253,00

6 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

3,37 20,000 67,40

7 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 22)

54,55 17,000 927,35

8 HQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos (P - 23)

728,72 1,000 728,72

9 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 24)

201,89 1,000 201,89

10 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 (P - 25)

51,82 17,000 880,94

11 HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 , per a 4 usos (P - 26)

601,87 1,000 601,87

12 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors 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 (P - 27)

201,89 1,000 201,89

13 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,

135,43 17,000 2.302,31

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 28)

14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

59,17 12,000 710,04

15 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

15,76 4,000 63,04

16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

54,05 1,000 54,05

17 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 32)

122,93 2,000 245,86

TOTAL CAPÍTOL 01.04 8.306,16
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D´ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S´AUGUER-SA MASSANEDA
Octubre 2017

PRESSUPOST Pàg.: 5

OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ, SEGURETAT I  PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 13) 24,76 100,000 2.476,00

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 10)

43,33 100,000 4.333,00

3 H15Z2011 h Senyaler (P - 11) 19,72 60,000 1.183,20

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
12)

19,52 80,000 1.561,60

TOTAL CAPÍTOL 01.05 9.553,80
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H1 -   FAMILIA H1 
 
H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

H1522111, H152U000, H153A9F1, H15Z1001, H15Z2011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 
natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 
contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre 
en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els 
SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
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s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 
una distància de seguretat suficient.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
d'1,5 kN/m.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, 
i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d'acer encastades als sostres.  
  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i 
al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir 
una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades 
al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 
a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat 
dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat 
l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre 
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del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
  
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
H645 -  TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
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.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

  
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
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H64Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
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 els 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 mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

  
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

H6AA2111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó 
i amb el desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 
i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
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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.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
  

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
H6AZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
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 els 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 mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
HB2A -  BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una carretera amb 
l'objecte d'evitar que els vehicles que es surten de la calçada assoleixin un obstacle o desnivell.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Barrera de seguretat flexible  
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:  
- Clavats al terreny 
- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecániques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig 
- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas 
- Acoblament de la resta de peces de la barrera  
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CONDICIONS GENERALS:  
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:  
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, 

paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests 
paràmetres:  
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 
- Deflexió dinàmica  

- Segons la seva geometria i funcionalitat:  
- Simples: aptes per al xoc per una banda 
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Barrera de seguretat flexible:  

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a 
o L4b  

- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C  
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, 

VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H  
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació 

quan es requereixi  
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció 
General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques:  
- Nivell de contenció N1 
- Índex de severitat C 
- Amplària de treball W8 
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m  
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament 
de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar 
un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de complir:  
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg  
La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de subjecció i a les bandes 
dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions 
de la DT.  
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.  
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al 
que protegeixen.  
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos (UNE-EN 
1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE.  
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a aquesta.  
Disposició transversal de la barrera:  
- Fora del voral 
- Distància mínima a la vora de la calçada:  0,5 m 
- Distància màxima a la calçada:  taula 9 OC 35/2014  
Distància de la barrera als elements de risc:  
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:  d1 > amplària de treball (W) 
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:  d2 > deflexió dinàmica (D)  
Disposició longitudinal de la barrera:  
- Paral·lela a l'eix de la calçada 
- Tram d'anticipació del començament de la barrera:  taules 10, 11 i 12 OC 35/2014 
- Tram de prolongació del final de la barrera:  

- Calçades separades:  mínim 4 m paral·lel a la carretera 
- Calçada única:  igual al tram d'anticipació  

Toleràncies d'execució:  
- Alçària entre dos barreres consecutives:  ± 2 cm  
- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat possible.  
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre la 
fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan les 
condicions d'emmagatzematge no siguin adients.  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  -  Plec de condicions 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S'AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina:  7 
 

La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que afectin 
el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.  
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que no 
entrin en contacte amb les peces del sistema.  
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a l'utilitzat 
als assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del sistema de forma semblant 
a la assajada.  
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de ser 
un tot-u artificial de les següents característiques:  
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3) 
- Compactació: >= 95% PM  
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.  
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.  
No es permeten forats fets in situ.  
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint les 
indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del fabricant.  
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons UNE-EN 
1317-2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que s'ha fet servir en aquests assajos.  
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la barrera.  
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció tècnica 
del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal lació.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la 
suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, 
restricció o desviament del trànsit.  
  
SUPORTS CLAVATS AL TERRA:  
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant assaig 
in situ efectuat segons la UNE 135124.  
No es permet el clavat de forma manual. 
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.  
La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat indicada 
al manual d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el suport.  
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les zones 
malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios 
generales para los métodos de ensayo.  
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, 
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad 
incluyendo pretiles.  
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto 
y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la 
seva identificació.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora 
- Identificació del fabricant 
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- Designació de la marca comercial 
- Quantitat d'elements que es subministra 
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 
- Data de fabricació  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol de marcatge CE 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 
- Número de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a la norma EN 1317 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de 

nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica)  
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE 
emesa pel fabricant.  
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:  
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 
- Especificacions per als materials i acabats 
- Avaluació de la durabilitat del producte 
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 
- Informació sobre substàncies regulades  
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, 
manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els aspectes a controlar són els següents:  
- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica del 

producte.  
- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a mínim:  

- Data d'instal·lació 
- Localització de l'obra 
- Clau de l'obra 
- Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus 
- Ubicació dels sistemes instal·lats 
- Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del sistema  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Cada 500 m de barrera instal·lada es controla el següent:  
- Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans del solapament 

de les tanques, en el sentit de la circulació. 
- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la plataforma.  
- Elements de fixació:  

- Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos a la descripció 
tècnica del producte i en la seva posició correcta. 

- Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció 
tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti 
que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o 
corregit els seus defectes. 
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones que 
hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no superin 
els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la superfície de recobriment.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
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HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
HB2C -  ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

HB2C1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària 
durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les carreteres.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 
- Unió de les peces entre elles  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 
el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats 
en el formigó o armadures visibles.  
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades 
per la DF durant el replanteig.  
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3 cm  
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm  
- Nivells:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.  
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 
el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la 
suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, 
restricció o desviament del trànsit.  
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, 
s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.  
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.  
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
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- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. de la norma EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementaria:  

- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials 
i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de 
les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

  
 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
HB2Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Peces especials i/o elements auxiliars per a barreres de seguretat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Extrem en forma de cua de peix amb l'extrem pla per a barreres de seguretat flexibles  
- Captallums per a barreres de seguretat  
- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny  
- Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Extrem en forma de cua de peix i captallums:  
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport  
Terminal de barrera de seguretat flexible:  
- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig 
- Col·locació dels suports mitjançant clavat 
- Acoblament de la resta de peces del terminal  
Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal:  
- Replanteig 
- Unió a la barrera 
- Fixació al terra  
  
EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
La peça ha d'estar fixada als suports i a les bandes dels costats mitjançant cargols i femelles 
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d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.  
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al 
que protegeixen.  
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.  
Estarà fixada al mur o barrera de formigó mitjançant fixacions mecàniques, de manera que no 
constitueixi un perill per als usuaris de la via  
  
CAPTALLUMS:  
Les caràcterístiques del captallums instal·lat seran les especificades a la taula 703.2 del PG3 
vigent.  
Quedarà en la posició especificada a la DT o, si no, a la indicada per la DF. 
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o 8 m, 
coincidint amb la unió de trams de la barrera. 
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m. 
En ampits, la distància màxima serà de 8 m. 
L'altura sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.  
  
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:  
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats 
en el formigó o armadures visibles.  
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades 
per la DF durant el replanteig.  
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.  
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts de subjecció i amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat possible.  
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que afectin 
el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.  
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la 
suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, 
restricció o desviament del trànsit.  
  
CAPTALLUMS:  
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per la seva 
base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al trànsit 
rodat, ni per causa del captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre 
la calçada.  
  
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre la 
fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan les 
condicions d'emmagatzematge no siguin adients.  
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que no 
entrin en contacte amb les peces del sistema.  
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.  
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.  
No es permeten forats fets in situ.  
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la barrera.  
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció tècnica 
del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal lació.  
  
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:  
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.  
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 
el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.  
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, 
s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.  
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.  
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CAPTALLUMS:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
  
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL 
I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT 
RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
  
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 
reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials 'in situ' 
- Marques vials prefabricades  
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La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el 
seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions 
indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres 
mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides 
al material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 
1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb 
trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec 

i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 

sec, amb humitat i pluja.  
- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran 
permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials 
per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades 
a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per 
a les de color negre i vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a 
la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de 
l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma 
UNE-EN 13197, complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre 
el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 

d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 

del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir 
amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc 
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i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització 
vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la 
norma UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració 
del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord 
amb la norma UNE 135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, 
s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els 
paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de 
cada un dels ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa 
de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment 
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una 
imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta 
compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca 
vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent 
a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de 
fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment 
executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
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para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
- Revisió de la data de fabricació dels materials.  
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca 

vial aplicada.  
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 

maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 
realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 

vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  
- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, 

com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  
- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 

addicionals.  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en 
qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors 
blanc, negre i vermell respectivament.  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  -  Plec de condicions 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S'AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina:  16 
 

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

HBBAA005,  HBB20005,  HBBA1511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó o un color, segons procedeixi.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 

dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 

la seva eficàcia preventiva.  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el 
RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en 
què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 
de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 
a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu 
dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la 
consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 'SENTIT 
PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, 
que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa 
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a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de 
limitació pot situar-se prèviament a la de perill 'OBRES' 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 'testimoni' està totalment 
proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, 
la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació 
de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant 
en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior 
quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBC -  ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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HBC1D081,  HBC1E001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja 
que siguin ultrapassats.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 

dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 

la seva eficàcia preventiva  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament.  
  
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metàl·lica).  

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.  

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 

sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues 
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.  

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre 
cadascuna de les bandes vermelles.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

HM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
HM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 
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transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge 
de combustible i productes inflamables, etc.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

HQU1B130,  HQU1B230,  HQU1B330,  HQU1D150,  HQU1D250,  HQU1D350,  HQU1H110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, 
respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi 
al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal 
que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera 
que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 'in situ' d'aquest 
tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, 
es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb 
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se 
de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat 
i Salut de l'obra.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats 
a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 
en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 'Manteniment Preventiu' i 
aquest sobre el 'Manteniment Correctiu' (o reparació d'avaria).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat 
del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució 
de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum 
de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  -  Plec de condicions 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS DEL SECTOR S'AUGUER-SA MASSANEDA   
Octubre 2017 
 
 

 
 Pàgina:  21 
 

  
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
  

HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

HQU22301, HQU25201, HQU2GF01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Armari o penja-robes:  
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:  
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:  
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
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- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Mirall:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Pica per a rentar plats:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
El pany ha d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión'.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
  
MIRALL:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura 
de protecció del mirall.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes 
superficials a la cara vista ni a la posterior.  
  
PICA PER A RENTAR PLATS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de 
ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el 
moble de suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc.  
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NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, 
abans i després del seu muntatge, contra impactes.  
  
MIRALL:  
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D03 -  GRANULATS 
 
D039 -  SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

D0391311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua 
una vegada estès. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte 
o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

D060M0B2, D060M0C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
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. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
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Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat 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). 
______________________________________________________________________________________________ 

 
  

B -  MATERIALS 
 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9B -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
 
B9B1 -  LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades 
o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i 
la inferior desbastada. 
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 
Dimensions de la cara inferior 5/6 de la cara superior 
Resistència a la compressió (UNE 7-068) >= 1300 kg/cm2 
Pes específic aparent (UNE_EN 1936) >= 2500 kg/m3 
Coeficient de desgast (UNE 7-069) < 0,13 cm 
Gelabilitat, 20 cicles (UNE 7-070) No pot tenir defectes visibles 
Toleràncies: 
     - Dimensions ± 10 mm 
 
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 41-005-52 "Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño."  
______________________________________________________________________________________________
___ 

 
  

E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED7 -  CLAVEGUERONS 
 
ED7F -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

ED7FP562. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pendent:  >= 2% 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima 
de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 
0,90m. es requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm 
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o 
terra lliure de pedres. 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions 
enterrades >= 0,4m. en condicions normals. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
CONDICIONS GENERALS: 
Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
Preparació del llit amb sorra compactada 
Col·locació dels tubs 
Segellat dels tubs 
Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
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pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 
<= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Pendent:  >= 1 % 
Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
Penjat del sostre 
En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
S'han considerat les col·locacions següents: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
Col·locació i unió dels tubs 
Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, 
etc.) 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
En rasa: 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada 
tram. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats 
per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 
la rasa. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material 
granular. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 
0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
REBLERT AMB SORRA: 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit 
de circulació que el previst per al flux de sanejament. 
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En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les 
indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega 
si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS 
DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
Comprovació de la superfície d'assentament. 
Col·locació i unió dels tubs. 
Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

  
F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F216 -  ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F216R243. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus 
de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 
- Daus de formigó, amb martell picador 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per 
observar les lesions que hagin sorgit. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
______________________________________________________________________________________________ 
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F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F219FBA0, F2194JJ1, F2194AC5, F2194XC5, F2192C06, F219FFA0, F2194JK2, F2191305. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
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m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
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 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
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m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 
la DT. 
 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F21R12D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats 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'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
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. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F221C472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
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< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
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EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226 -  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F226120F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
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del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones 
laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, 
i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, 
sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions 
i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 
per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny 
i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de 
material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions 
de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, 
i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 
3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
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En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 
de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 
pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 
es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 
i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació 
la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 
estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
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No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de 
la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals 
de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les 
tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 
de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 
seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 
seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 
de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 
de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de 
la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

  
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F227T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F2A16000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
   

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
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CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només 
es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de 
compactació. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 
de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 
de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si 
es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir 
la densitat prescrita a l'apartat anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
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de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/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. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada 
de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre 
la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 
ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència 
de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils 
transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 
part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions.  
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana 
del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 
causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir 
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els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  
_____________________________________________________________________________________________ 
  

  
F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F9365H11, F9365N11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 

  
F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F96AUA40, F96AUA30, F96AUE01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a 
la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
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Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
   

F9 -  PAVIMENTS 
 
F98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F985A70R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa 
i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
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Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 
formigó, a tota l'amplària de les peces. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 
CAPÇAL PER A GUAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F9 -  PAVIMENTS 
 
F99 -  ESCOCELLS 
 
F991 -  FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F991UB41, F991UB40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'escocells per a voreres. 
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escocell 
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar 
ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
 
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
 
ESCOCELL DE XAPA D'ACER: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en 
la DT 
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha 
de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
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Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F9E11204. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
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- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F9F151BR, F9F153BR, F9F150BR, F9F152BR, F9F156BR, F9F154BR, F9F155BR, F9F5C7BR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
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- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 
 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o 
al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
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Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 
l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 
superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als 
vehicles auxiliars de l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F9H11752. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
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CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, 
densitat i acabat que la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de cada capa >= 80% del gruix teòric 
     - Gruix del conjunt >= 90% del gruix teòric 
     - Nivell de la capa de rodadura ± 10 mm 
     - Nivell de les altres capes ± 15 mm 
     - Planor de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 
     - Planor de les altres capes ± 8 mm/3 m 
     - Regularitat superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 
     - Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes 
de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, 
s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores 
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui 
encara calenta i en condicions de ser compactada. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula 
de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense 
estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula 
de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. 
S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles 
irregularitats s'han de corregir manualment. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de 
l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 
calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de 
rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d'acord 
amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents:  el que figura 
en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs 
de control de cada lot. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
______________________________________________________________________________________________ 
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F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F9J24N40, F9J12X50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte 
filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de penetració 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
En el reg de cura: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 
lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió 
de dues franges. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excés 
de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra. 
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 
1200 g/m2 a calçades i vorals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 
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vegada aplicat el reg. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir 
les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés 
d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat 
d'àrid de cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en l'execució. Es 
comprovaran les característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació 
de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com 
longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la 
velocitat de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de 
compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte 
a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip 
portàtil. 
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera 
necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit 
per sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l'estesa 
del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per 
a garantir la durada del reg sota l'acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies 
estranyes. Complirà, a més, les següents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de 
betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 
bituminoses. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de 
fer circular trànsit per sobre del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme 
i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir 
les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els 
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vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 
4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* 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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de l'efecte 
de pas d'un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant. 
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes 
de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid 
si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i la 
velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el 
plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la 
prevista en més d'un 15%. I no mes d'un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats. 
L'equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, 
no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
F9J1 -  REGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F9J12X50. 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 
S'han considerat els següents regs: 
- Reg d'emprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'emprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 
lligant. 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió 
de dues franges. 
En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació 
prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir 
les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un excés 
d'humitat. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons 
Saybolt Furol. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 
vegada aplicat el reg. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar 
uniformitat transversal. 
On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment. 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de betum 
i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent 
una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, 
en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 
 
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l'aplicació del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 
4,76 mm. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
F9 -  PAVIMENTS 
 
F9P -  PAVIMENTS SINTÈTICS 
 
F9P9 -  PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F9P9UF07, F9P9UE40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc) 
- Pegat dels junts d'unió amb adhesiu 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les llosetes s'han de col·locar a tocar. 
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades. 
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin 
al paviment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació de 
bassals sota el paviment. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament. 
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
S'ha de seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
Un cop col·locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FB1 -  BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FB122AAE, FB122E01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 
o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 
si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 
al suport. 
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BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 
i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas 
defensas: Barandillas». 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 
d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FD5H845JH119, FD5H845JH110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Toleràncies d'execució: 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, 
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sobre solera de formigó. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Nivell de la solera:  ± 20 mm 
Aplomat total:  ± 5 mm 
Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
Planor:  ± 5 mm/m 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del formigó de la solera 
Muntatge dels mòduls prefabricats 
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
Col·locació del formigó lateral de la caixa 
Col·locació de les reixes 
En caixa de formigó: 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5K -  CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Gruix (e): 
e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
Nivell soleres:  ± 12 mm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del formigó de la solera 
Muntatge de l'encofrat 
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Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
Col·locació del formigó de la caixa 
Desmuntatge de l'encofrat 
Cura del formigó 
En caixa de maó: 
Comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del formigó de la solera 
Col·locació dels maons amb morter 
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
En caixa de formigó: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
S'han considerat els materials següents: 
Caixa de formigó 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
CONDICIONS GENERALS: 
Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
Desviació lateral: 
Línia de l'eix: ± 24 mm 
Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
CAIXA DE MAÓ: 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INTERCEPTORS: 
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 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 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) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FDK282C9. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col.locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets ± 5 mm 
     - Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret ± 1% gruix nominal 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"  
______________________________________________________________________________________________ 

 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FDKZ0159, FDKZH9B4. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del morter d'anivellament 
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades prèviament 
amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
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Toleràncies d'execució: 
     - Nivell entre la tapa i el paviment ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILE 
 
FFB0 -  TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FFB00E03, FFB00000, FFB00E02. 
 
FF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB TUBS DE POLIETILE 
FFB2 TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: BFB2, BFWB, BFYB. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió. 
S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 45°C 
- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 45°C 
- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins 
a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se 
indiferentment al llarg del seu recorregut, trams lineals, equilibrats o amb predomini 
d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat superficialment 
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà: 

- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
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- Neteja de la conducció 
Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat: 

- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 

En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels 
accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris, per tant, la seva col.locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids 
a alta temperatura. 
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

----------------------------------------------------------- 
|             |   Polietilè   |       Polietilè           | 
|             | densitat alta | densitat baixa i mitjana  | 
|-------------|---------------|---------------------------| 
|    A 0°C    |  <= 50 x Dn   |      <= 40 x Dn           | 
|    A 20°C   |  <= 20 x Dn   |      <= 15 x Dn           | 
----------------------------------------------------------- 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL.LOCACIO SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 
Distància entre suports: 

--------------------------------------------------------------------- 
|      |   Polietilè densitat alta   |   Polietilè densitat baixa   | 
|------|-----------------------------|------------------------------| 
|  DN  |     Trams    |    Trams     |     Trams    |    Trams      | 
| (mm) |   verticals  | horitzontals |   verticals  | horitzontals  | 
|      |      (mm)    |     (mm)     |      (mm)    |     (mm)      | 
|------|--------------|--------------|--------------|---------------| 
|  10  |      200     |     150      |       -      |      -        | 
|  16  |       -      |      -       |      310     |     240       | 
|  20  |      400     |     300      |      390     |     300       | 
|  25  |      500     |     375      |      490     |     375       | 
|  32  |      640     |     480      |      630     |     480       | 
|  40  |      800     |     600      |      730     |     570       | 
|  50  |     1000     |     750      |      820     |     630       | 
|  63  |     1260     |     945      |      910     |     700       | 
|  75  |     1500     |    1125      |       -      |      -        | 
|  90  |     1800     |    1350      |       -      |      -        | 
| 110  |     2200     |    1650      |       -      |      -        | 
| 125  |     2500     |    1875      |       -      |      -        | 
| 140  |     2800     |    2100      |       -      |      -        | 
| 160  |     3200     |    2400      |       -      |      -        | 
| 180  |     3600     |    2700      |       -      |      -        | 
| 200  |     4000     |    3000      |       -      |      -        | 
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| 225  |     4500     |    3375      |       -      |      -        | 
| 250  |     5000     |    3750      |       -      |      -        | 
| 315  |     6300     |    4725      |       -      |      -        | 
| 400  |     8000     |    6000      |       -      |      -        | 
--------------------------------------------------------------------- 

 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Les 
canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col.locades superficialment, s'han d'instal.lar 
dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
COL.LOCACIO AL FONS DE LA RASA: 
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix 
>= 5 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per tongades de 
20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i >= 80 cm en cas contrari. Les primeres capes que envolten 
el tub cal piconar-les amb cura. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del 
tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar 
un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIO AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, 
a més, la repercussió de peces especials per col.locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
  
  

FG -  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
 
FG3 -  CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA 
 
FG31 -  CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FG31E41E0BT, FG31E41E0TF, FG31E41E1BT. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis 
fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre 
de secció fins a 300 mm2, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal.lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, 
i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions <= 150cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Temperatura del conductor durant la seva instal.lació >= 0°C 
 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados 
con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
______________________________________________________________________________________________ 

 
   

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHNA -  LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, FLUORESCÈNCIA I LEDS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat. 
LLUM DECORATIU PER A ENCASTAR AL PAVIMENT: 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
Posició:  ± 50 mm 
Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
Toleràncies d'execució: 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Encastada al paviment 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius: 
Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de fluorescència, col·locat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
Replanteig de la unitat d'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge, fixació i anivellament 
Connexionat i col·locació de les làmpades 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
CONDICIONS GENERALS: 
Comprovació del funcionament 
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del 
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW 
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Mesurar nivells d'il·luminació 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHNH -  LLUMS ANTIVANDALICS AMB LAMPADES DE BAIX CONSUM 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, 
de bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, o d'aleació anticorrosiva, per a làmpada de quars-iode 
de 100 W/12 v, PAR-38 de 100 W/125-220 v o de 150 W/12 v o PAR-56 de 300 W/12 v, encastat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament. 
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En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament 
o ajustatge. 
A l'exterior del llum ha de quedar instal.lat el seu accessori embellidor. 
Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua. 
Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició en alçària ± 20 mm 
     - Posició lateral <= 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts 
d'estanquitat. 
La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés 
lliure del cable d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 20-447-86 (2-3) "Luminarias de alumbrado público." 
* UNE 20-447-86 (2-4) "Luminarias portátiles de uso general." 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHR -  ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA 
 
FHR1 -  ELEMENTS DE SUPORT DE COLUMNA AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La base-platina d'unió ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements d'enllumenat 
incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de formigó. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l'ús de falques per tal d'aconsseguir 
l'aplomat definitiu de la columna. 
Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius) 
Planor dels paraments ocults:  ± 25 mm/2 m 
HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT: 
Toleràncies d'execució: 
Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació 
fora dels punts de connexió. 
FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS: 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Posició:  ± 50 mm 
CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Toleràncies d'execució: 
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del paviment. 
El material per a l'execució del fonament ha de ser formigó de la resistència especificada a la 
DT del projecte. 
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. 
FONAMENT: 
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Preparació de la zona de treball 
Replanteig de la unitat d'obra 
Execució del fonament 
L'hissat, fixació i anivellament del suport 
Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra 
Col·locació dels llums o projectors en la seva posició i connexió dels mateixos 
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
Columnes de fins a 6 m d'alçària:  0,6 x 0,6 x 0,6 m 
Columnes de 7, 8 ó 9 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 0,8 m 
Columnes de 10 ó 11 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 1,0 m 
Columnes de 13, 14 ó 15 m d'alçària:  1,0 x 1,0 x 1,3 m 
Columnes d'alçària superior a 16 m:  Es determinarà en funció de l'alçària real de la columna 
Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o simètric 
Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Es contemplen els següents tipus de columnes: 
Consistència seca:  <= 15 cm 
Consistència plàstica:  <= 25 cm 
Consistència tova:  <= 30 cm 
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo): 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF. 
Gruix màxim de la tongada: 
Assentament en el con d'Abrams:  3 - 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 
5 m. 
FONAMENT: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Abans d'executar la partida estarà feta la base, complint les especificacions de la DT. 
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C. 
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de l'abocament del formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF. 
El formigó s'abocarà abans de que comenci el seu adormiment. 
El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de mitja 
hora si es fa amb camions de trabuc. El temps màxim de posada en obra del formigó és de 2 hores 
des de la seva fabricació. 
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocament del formigó es farà des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i s'humidificarà la 
superfície. 
La compactació es realitzarà per vibratge. 
Durant l'adormiment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfícies amb una membrana 
impermeable subjecta a l'exterior de la peça. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero. 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHT -  ELEMENTS CONTROL,REGUL.,ENCESA,PER INSTAL.ENLLUM. 
 
FHTP -  PROGRAMADORS 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Instal·lació de programador astronòmic a l'interior de l'armari de maniobra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport. 
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 
als borns d'entrada. 
La posició ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentació i control són les 
correctes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
______________________________________________________________________________________________ 

 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS1 -  BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FJS1U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura. 
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
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- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió 
de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FN -  VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO 
 
FN3 -  VALVULES D'ESFERA 
 
FN31 -  VALVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FN318425. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la 
maneta amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 30 mm 
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MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11GE11, FQ116311ESHT, FQ116H32ESI9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
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Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
FQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
  

FQ11GE11, FQ116311ESHT,  FQ116H32ESI9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Alçària del seient:  ± 20 mm 
Toleràncies d'execució: 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Nombre de daus:  4 
Bancs col·locats a l'exterior. 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
Bancs de fusta 
Bancs metàl·lics 
Bancs de pedra artificial 
Bancs de pedra natural 
Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Ancorats amb daus de formigó 
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Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
Recolzats sobre el paviment 
Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
Ancoratge del banc, en el seu cas 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Inspecció visual dels elements col·locats. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
Els punts de control més destacables són els següents: 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
Replanteig de la ubicació. 
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
FQ13 -  BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Alçària del seient:  ± 20 mm 
Toleràncies d'execució: 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Nombre de daus:  4 
Bancs col·locats a l'exterior. 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
Bancs de fusta 
Bancs metàl·lics 
Bancs de pedra artificial 
Bancs de pedra natural 
Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Ancorats amb daus de formigó 
Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
Recolzats sobre el paviment 
Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
Ancoratge del banc, en el seu cas 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
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El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Inspecció visual dels elements col·locats. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
Els punts de control més destacables són els següents: 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
Replanteig de la ubicació. 
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
______________________________________________________________________________________________ 

  
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ4 -  PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FQ42AE10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer. 
- Fita de fosa 
- Pilona esfèrica de formigó 
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia 
segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre 
de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta. 
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés 
de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la 
base de suport o al paviment. 
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin 
haver caigut dintre. 
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant 
a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS 
DEL SECTOR S'AUGUER - SA MASSANEDA  Octubre  2017 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 

 
 Plec condicions - Pàgina:  55 
 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQA -  APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FQAB1E10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, 
fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ponts de mico 
- Jocs amb molles 
- Tobogans 
- Gronxadors 
- Piràmides de corda 
- Jocs amb estructura composta 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixats amb daus de formigó fets in situ 
- Fixats amb daus de formigó prefabricat 
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar 
- Fixats amb fixacions mecàniques 
- Clavats al terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat, en el seu cas 
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas 
- Fixació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt col·locat ha de ser estable. 
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de 
la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables. 
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió. 
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU: 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad 
y métodos de ensayo 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQB -  JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 
 
FQB2 -  JARDINERES DE FOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FQB21513. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FR43943C,  FR491E00,  FR43G42D,  FR42482C,  FR44222C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Calidad general del material vegetal. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja perenne. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Arbustos. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Trepadoras. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Coníferas y resinosas. 
 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Palmeras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
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FR42 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FR42482C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En safates 
Amb l'arrel nua 
Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
Amb pa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Coníferes i resinoses 
Arbres planifolis 
En contenidor 
Palmeres i palmiformes 
S'han considerat els tipus següents: 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
Plantes de petit port 
Arbusts 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
ENFILADISSES: 
CONÍFERES I RESINOSES: 
PALMERES: 
NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBUSTS: 
NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FR61246B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes 
- Palmàcies 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
- Plantes de petit port: 
     - En alvèol forestal 
     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
- Plantes de petit port: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
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PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 
Trabajos de plantación. 
 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 
Técnicas de plantación de árboles. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
FR -  JARDINERIA 
 
FRB -  ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES 
 
FRB3 -  FORMACIÓ DE ROCALLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FRB31E01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de rocalles amb pedra natural. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Trasllat de les pedres fins al punt de col·locació 
- Col·locació de les pedres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La rocalla ha de tenir la proporció i grandària de roques i els espais de terra indicats a la DT. 
El conjunt acabat ha de ser estable. 
Les roques s'han de col·locar lleugerament inclinades en contra del pendent, com si sorgissin mig 
tombades de terra. 
Han de quedar cobertes de forma natural, aproximadament en la meitat de la seva alçària. 
Les roques que tinguin línies d'estratificació, han de restar amb aquestes horitzontals, mai 
verticals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació de terres i elements correctors del terreny s'ha de fer abans o a la vegada que la formació 
de la rocalla. 
L'execució de la rocalla s'ha de fer per trams horitzontals, col·locant i assentant pedra a pedra, 
començant per les parts més baixes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als forats 
que queden entre les pedres 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FRF -  REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FRF13ES0. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camió cisterna. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De superfícies: gespa, prat o planta entapissant 
- De clots de reg: arbres, arbusts o plantes de petit port 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la superfície o punts per 
regar 
- Reg de les espècies vegetals 
- Reconstrucció del clot de reg cada dos regs, en el cas de reg d'arbres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF. 
L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics adients com a aigua de reg. 
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han de seguir 
les especificacions de la DT, o en el seu defecte les determinades per la DF, d'acord amb l'època 
de l'any, les condicions metereològiques i les espècies vegetals. 
 
REG D'ARBRAT: 
Les dosis d'aigua aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l'arbre quedi 
a capacitat de camp. 
 
REG D'ARBUSTS I PLANTES: 
Tota la superfície ha de quedar regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar. 
 
REG DE GESPA I PRATS: 
La quantitat d'aigua aportada serà la necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per 
mantenir les plantes en bon estat vegetatiu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del matí. 
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny. 
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar 
l'arrossegament de la terra o de les llavors. 
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la plantació. 
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la plantació. 
 
REG D'ARBRAT: 
El reg s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar el descalçament d'arbres, 
especialment dels joves. 
 
REG DE PALMERES: 
S'ha de regar abans que el sòl estigui completament sec. 
No s'ha de regar només el sòl immediatament proper al coll de l'estípit, sinó que s'ha de procurar 
que la zona de reg sigui més àmplia a fi que la palmera disposi de més quantitat d'aigua per tal 
de poder espaiar més els regs. 
Els regs han de ser abundants i periòdics, però han d'evitar l'entollament. 
 
REG D'ARBUSTS I PLANTES: 
S'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que es puguin 
malmetre els vegetals. 
Desprès del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho requereixin. 
 
REG DE GESPA I PRATS: 
No s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg. 
 
REG DE GESPA: 
En èpoques fredes de gelades, s'ha de regar al migdia. 
L'aportació d'aigua s'ha de fer uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment 
en forma de pluja fina. 
S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua. 
S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària. 
En el cas de gespa nova acabada d'implantar els regs han de ser freqüents i poc abundants, i en 
el cas de gespa consolidada poden ser més abundants i menys freqüents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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SUPERFÍCIES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
CLOTS DE REG: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los 
espacios verdes. Mantenimiento de palmeras. 
* NTJ 14C-3:1999 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de 
los espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: Otras operaciones. 
* NTJ 14D:2001 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los 
espacios verdes. Mantenimiento de plantaciones arbustivas. 
* NTJ 14G:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los 
espacios verdes. Mantenimiento de céspedes no deportivos y praderas. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
   

FY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
FY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
FY01 -  REGATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FY01U110. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Solc o canal petita oberta manual o mecànicament en una paret o paredat, per a introduir una 
instal.lació i tapar-la posteriorment amb morter o guix. 
S' han considerat els  següents tipus de regata: 
     - Regata realitzada en mur de paredat 
     - Regata realitzada en mur de formigó 
     - Regata en paret de maó foradat 
     - Regata en paret de maó massís o calat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig i marcat de les regates 
     - Obertura de les regates 
     - Col.locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
     - Tapat posterior amb morter o guix 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la D.T., amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la D.F. 
Ha de ser recta. 
Si la paret es estructural, la regata no pot ser horitzontal. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col.locats dins de la regata. 
Fondària: 
     - Paret estructural < 1/6 gruix paret 
     - Paret no estructural < 1/3 gruix paret 
Pendent >= 70° 
Separació als brancals >= 20 cm 
Separació entre regates >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Fondària + 0 mm 
      - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No es pot fer cap regata fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
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No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprobat el funcionament correcte de la intal.lació 
introduida. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria realment executat d'acord amb la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
_____________________________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5K -  CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

GD5KM28E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
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Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
______________________________________________________________________________________________ 
 

  
GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

GD5Z6K3J,  GD5Z8CDK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
Guerxament:  ± 2 mm 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 
i han de mantenir el seu pendent. 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 
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no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
S'han considerat els elements següents: 
Filtre per a bonera sifònica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
CONDICIONS GENERALS: 
Comprovació de la superfície de recolzament 
Col·locació del morter, si és el cas 
Col·locació de l'element 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
BASTIMENT: 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
  

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K8 -  REVESTIMENTS 
 
K86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
K863 -  REVESTIMENTS METÀL·LICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
Revestiment vertical de paraments, realitzat amb planxa metàl·lica d'acer corten, fixada a 
l'estructura de suport mitjançant perfils. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm 
Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm 
Nivell entre les plaques d'una filada:  ± 10 mm 
Aplomat entre dues plaques consecutives:  ± 10 mm 
Aplomat total: ± 30 mm 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
Neteja i preparació de la superfície de suport 
Replanteig de l'especejament en el parament 
Col·locació de les plaques 
Col·locació de les fixacions mecàniques 
Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
La superfície d'acabat dels plafons ha de ser uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, de l'entrada d'aigua, amb peces especials 
del mateix acabat que la placa. 
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Totes les fixacions han de portar una volandera d'estanqueitat. 
Les plaques han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 
respecte del suport. 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua 
i del vent dominant. 
Punts de fixació per placa:  >= 6 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 2 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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. 
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% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
  

KQ -  EQUIPAMENTS 
 
KQ1 -  BANCS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I ADEQUACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS 
DEL SECTOR S'AUGUER - SA MASSANEDA  Octubre  2017 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 

 
 Plec condicions - Pàgina:  69 
 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
  

D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

D0701821, D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 

______________________________________________________________________ 
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