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1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 
 
100 DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 
Definició 
El present Projecte té per objecte la realització, fins la seva total execució, de 
totes les obres que es detallen en els documents integrants del mateix i que es 
representen en els plànols adjunts, la construcció de les quals se subjectarà a 
las prescripcions contingudes en el present Plec Particular i a les instruccions del 
Tècnic Director de les Obres, a qui correspon la interpretació autoritzada 
d'aquells i qui resoldrà les dificultats de detall que puguin presentar-se. 
 
Normes d'aplicació general 
Per a totes les obres objecte de la present Contracta regiran les especificacions 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, 
PG-3, aprovat per Ordre Ministerial del 6-2-76, en endavant PG-3 - amb tots els 
complements i modificacions posteriors -, excepte en aquelles que siguin 
explícitament complementades, substituïdes o modificades pel present Plec de 
Condicions Tècniques Particulars, que per a millor identificació i localització, 
segueix en els seus articles la numeració d'aquell. Cal entendre que els 
aspectes, fins i tots contemplats en articles del PG-3 explícitament desen-
volupats en el Plec Particular, que no quedin expressament regulats pel present 
Plec Particular se sotmetran a les determinacions del PG-3. 
Com a norma general, a més, es consideraran d'aplicació les disposicions que a 
continuació s'enumeren: 
- Criteris per a la Urbanització del PAU 41 en el Polígon Industrial de Can 
Magarola de l'Ajuntament de Mollet del Vallès 
-Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC-97. 
-Instrucció del Formigó Estructural (EHE), aprovada per Reial Decret 2661/1988 
d’11 de setembre, BOE del 13 de gener de 1999. 
-Instrucció per a la Fabricació i Subministrament de Formigó Preparat, aprovada 
per Ordre de 5 de maig de 1972 (BOE 11-5-72) 
-Instrucció Relativa a les Accions a considerar al Projecte de Ponts de Carretera, 
aprovada per Ordre de 26 de febrer de 1972 (BOE 18-4-72) 
-Norma MV-101 de 1962, d'Accions a l'Edificació, aprovada per Decret 195/63 de 
17-1-63. 
-Instrucció de Carreteres. 
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-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament a 
Poblacions, aprovat per Ordre del 15-9-86 (BOE 23-9-86). 
-Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries de 
2002, així com les modificacions que del Reglament i/o Instruccions estiguin en 
vigor en el moment de la realització dels treballs. 
-Reglament de 29 d'octubre de 1920 de Policia i Conservació de Carreteres. 
-Codi de la Circulació. 
-N.T.E. Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
L'Adjudicatari s'haurà d'atenir en l'execució d'aquestes obres a tot allò que sigui 
aplicable en les disposicions vigents en relació a la Reglamentació del Treball, 
Assegurances de Malalties, Subsidis Familiars, Plusos, Subsidis de Vellesa, 
Gratificacions, Vacances, Retribucions Especials, Hores Extraordinàries, 
Càrregues Socials i, en general, totes les disposicions que s’hagin dictat o es 
dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracta amb destinació 
a l'Administració Pública. 
 
101 DISPOSICIONS GENERALS 
Adscripció i Direcció de les Obres 
El director facultatiu de l'obra (d'ara en endavant "director") és la persona amb 
titulació adequada i suficient, directament responsable de la comprovació i 
vigilància de la realització correcta de l'obra contractada 
Per poder dur a terme les seves funcions podrà comptar amb col·laboradors a 
les seves ordres, que duran a terme la seva tasca en funció de les atribucions 
derivades de les seves titulacions professionals respectives o dels seus 
coneixements específics i que s'integraran en la "Direcció d'obra" o "Direcció". 
El director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la 
data de comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d'igual forma 
respecte al seu personal col·laborador. Les variacions d'un o d'altre que 
s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran posades en coneixement del 
contractista per escrit. 
 
Funcions del Director de l'Obra 
Les funcions del Director en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres 
són les següents: 
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- Exigir del Contractista, directament o a per mitjà del personal a les seves 
ordres, el compliment de les condicions contractuals. 
- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat, o 
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treballs. 
- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els corresponents Plecs de 
Prescripcions deixen a la seva decisió. 
- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a 
interpretació de plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, 
sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 
- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de 
l'obra per remetre-les a la Autoritat competent segons la temàtica plantejada. 
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el 
normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, si és 
el cas, les corresponents propostes. 
- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels Organismes oficials i dels 
Particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per a l'execució de les 
obres i ocupació dels bens afectats per elles, i resoldre els problemes plantejats 
pels serveis i servituds relacionats amb elles. 
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o 
gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; 
per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, 
material i medis de tot tipus de l'obra. 
- Definir, determinar i supervisar els assatjos, proves i anàlisis i demés 
operacions del Control de Qualitat així com la interpretació i valoració dels 
resultats. 
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al que es disposa en 
els documents del Contracte. 
- Participar en les Recepcions i redactar la Liquidació, conforme a les normes 
legals establertes. 
 
El Contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al 
Director pel normal desenvolupament de les funcions que li són encomanades. 
 
Personal del Contractista 
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El contractista està obligat a comunicar a l'Administració, en un termini de quinze 
dies comptats a partir de la data en que s'hagi notificat l'adjudicació de les obres, 
la seva residència o domicili habitual de no constar a la proposició, com també la 
del seu delegat fent constar expressament el(s) telèfon(s) respectius, a tots els 
efectes derivats de l'execució del contracte. 
Des de l'inici de  les obres i fins a la recepció definitiva, el contractista i el seu 
delegat hauran de comunicar a l'Administració els possibles canvis de residència 
o telèfon, i la persona o persones que els substituiran en cas d'absències 
perllongades. 
El contractista haurà d'instal·lar, abans de començar les obres, i mantenir durant 
l'execució del contracte, una "oficina d'obra" en el lloc que consideri més 
apropiat, amb conformitat del director. 
El contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres sense 
l'autorització prèvia del director. 
El contractista haurà, necessàriament, de conservar en aquesta oficina d'obres 
una copia autoritzada dels documents contractuals del projecte, les seves 
modificacions i el "llibre d'ordres". 
Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o 
omissions que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment 
dels programes de treball, l'Administració podrà exigir-li l’adopció de mesures 
concretes i eficaces per a aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del 
pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels 
terminis i les causes de resolució del contracte. 
La Direcció de l'obra vetllarà especialment per que les funcions de Delegat del 
Contractista i la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que 
ostentin la titulació requerida. 
La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració 
dels termes i terminis del Contracte, quan aquells no es realitzin sota la direcció 
del personal facultatiu designat per als mateixos. 
El Director Facultatiu podrà exigir del Contractista la designació de nou personal 
facultatiu quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos 
d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb 
conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament 
de les obres - com els parts de situació, dades d'amidaments d'elements a 
ocultar, resultats d'assatjos, ordres de la Direcció i d'altres definits per les 
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disposicions del Contracte o convenients pel millor desenvolupament del mateix - 
es presumirà que existeix aquell requisit 
Ordres al Contractista 
El "llibre d'ordres" serà diligenciat prèviament pel secretari general de 
l'Ajuntament, s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de 
recepció definitiva. 
Durant aquest període de temps estarà a disposició de la direcció, que hi anotarà 
les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, i les autoritzarà 
amb la seva signatura. Així mateix el contractista o el seu delegat estaran 
obligats a signar al mateix en senyal de justificació i als efectes procedents. 
Efectuada la recepció definitiva, el "llibre d'ordres" passarà a poder de 
l'Administració, si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista. 
Quan l'Administració decideixi portar també un "llibre d'incidències de l'obra" el 
contractista estarà obligat a donar a la direcció tota classe de facilitats per tal de 
poder recollir les dades que siguin necessàries per poder dur correctament 
aquest llibre. 
La Direcció Facultativa serà l’únic interlocutor ordinari entre l'Administració i 
l'Adjudicatari. Les ordres emanades de la Superioritat jeràrquica del Director, 
llevat de casos de reconeguda urgència, es comunicaran sempre al Contractista 
per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals esmentats, l'Autoritat 
promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 
El Contractista no podrà en cap moment atendre, sense autorització expressa 
del Director, cap sol·licitud de modificació de les obres de procedències aliena a 
la pròpia Direcció Facultativa. Les observacions, peticions i reclamacions que 
puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les 
remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra per que disposi el que 
calgui en cada cas. 
En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un Inspector d'obra, la missió 
d'aquest serà exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció 
d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui ostentar - per si o per 
delegació - cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució de 
determinada unitat d'obra que no s’estigui realitzant d'acord a les indicacions 
emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de 
l'adopció d'aquesta mesura per tal de què disposi el que calgui al respecte. 
 
103 INICIACIÓ DE LES OBRES 
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Inspecció de les Obres 
Incumbeix a l'Administració exercir, d'una manera continuada i directa, la 
inspecció de l'obra durant l’execució, per mitjà de la Direcció, sense perjudici que 
pugui confiar tals funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels 
seus òrgans i representants. 
El Contractista i/o el seu Delegat haurà d'acompanyar la Direcció durant les 
visites d'inspecció de les obres. 
 
Comprovació del Replanteig 
L'Acta de comprovació del replanteig s'haurà de subjectar a les regles i requisit 
que estableix l’article 127 del R.G.C.R. i produirà els efectes que en el mateix es 
contemplen. 
Dins els deus dies següents a l'adjudicació del contracte, es practicarà la 
comprovació del replanteig de l'obra, del que s'estendrà acta del resultat. 
L'Administració comunicarà per escrit al Contractista el dia i l'hora en que es 
realitzarà aquesta comprovació, a efecte que comparegui a la mateixa. 
No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del 
replanteig o que s'hagi fet constar reserves que escriguin fundades. En aquests 
casos es suspendrà l'inici fins que es dicti resolució ordenant l'inici o la suspensió 
definitiva. 
Les despeses que en tot cas, es puguin generar per la comprovació del 
replanteig seran a compte del Contractista. 
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte, el Director redactarà en el termini de 
quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'Acta, una estimació 
raonada de l'import d'aquelles modificacions. 
 Si l'Administració decideix la modificació del projecte, es procedirà a 
redactar les modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió 
temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels 
treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el 
projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, de conformitat amb el que es 
disposa per a les certificacions en aquest Plec de condicions, serà vigent als 
efectes del contracte.  
 
Programa de treballs 
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El Contractista presentarà, en el termini de quinze dies (15) a comptar de la data 
de l'Acta de Comprovació del Replanteig, el Programa de treballs ajustat al 
termini d'execució contractat, en el que constarà: 
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, 
amb expressió del volum de cada una d'elles. 
b) Determinació dels medis necessaris tals com personal, instal·lacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
c) Estimació, en dies calendari, dels terminis d'execució de les diverses obres o 
operacions preparatòries, equip e instal·lacions i dels d'execució de les diverses 
parts o classes d'obra. 
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les 
obres u operacions preparatòries, equip e instal·lacions i parts o classes d'obra a 
preus unitaris. 
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
El Programa de treballs haurà de tenir en compte els períodes que la Direcció 
d'obra precisa per procedir als replanteigs de detall i als preceptius assaigs 
d'acceptació. 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, cobrarà 
caràcter contractual i serà exigible com a tal. 
 
Ordre d'iniciació de les obres 
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici - llevat de que 
la pròpia Acta expressi altra cosa - al període d'execució de l'obra que, es 
comença a comptar, a efectes del termini, des del dia següent a la data 
d'aquella. 
Si, no obstant haver el Contractista formulat observacions que podessin afectar 
l'execució del Projecte, el Director decidís la seva iniciació, el Contractista està 
obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu dret e exigir, donat el cas, la 
responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i 
directa de les ordres que emet. 
L'inici de qualsevol unitat d'obra haurà de ser autoritzat per la Direcció 
Facultativa, prèvia comprovació dels replanteigs parcials i de detall i dels 
resultats dels assaigs i anàlisis previs i/o d'acceptació que resultin necessaris. 
 
104 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
Replanteig de detall de les obres 
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L'Adjudicatari, en base a les dades contingudes en el Projecte i a les instruccions 
de la Direcció Facultativa, haurà de confeccionar els plànols geomètrics de 
replanteig general i de detall. 
El Director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució 
de les obres i subministrarà al Contractista tota la informació de que disposi per 
tal de que aquells puguin ser realitzats. 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de 
control o de referència que calguin. 
 
Equips de maquinària 
El Contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i medis 
auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquells en el termini 
estipulat. Aquest equip també inclourà el tancat i protecció de l'obra, així com les 
escomeses provisionals que siguin necessàries. 
Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per Contracte o 
compromès per la Licitació, requerirà la prèvia aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
 
Assaigs 
El Contractista ve obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori 
designat per la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, assaigs o 
anàlisis del Control de Qualitat, així com a disposar de tot el que calgui per a tal 
efecte, facilitant el personal, materials i aparells que es requereixin sense cap 
abonament. 
En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables o 
insuficients, el Director de l'obra podrà exigir la realització dels assaigs 
complementaris que estimi pertinents. El Contractista assumirà totes les 
despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del 
percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell. 
L'Administració contractarà la realització del assaigs a un laboratori especialitzat. 
El contractista abonarà fins a un import màxim de l'1 per cent del pressupost 
d'execució per contracte del projecte. 
Materials 
No s'aportarà ni utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat 
per la Direcció Facultativa. 
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En conseqüència el Contractista notificarà a la Direcció, amb suficient antelació 
la procedència i disponibilitats del que es proposi utilitzar a l'objecte de que 
aquella pugui ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar 
la seva l'idoneïtat. D'acord amb això es considerarà defectuosa l'obra o la part 
d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la 
Direcció Facultativa. 
L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible 
per a la realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici de que la Direcció pugui 
verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius 
o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat 
o uniformitat.  
Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcial o totalment en 
el propi Terme Municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la 
realització d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a 
llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el Contractista 
aportarà tot el necessari per a definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la seva 
durada i les mesures correctores que proposi. 
Els materials necessaris per a l'obra no inclosos en el present Plec hauran també 
de ser de qualitat adequada a la utilització a que se'ls destina, havent de 
presentar-se mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants, podent 
en tot cas la Direcció Facultativa ordenar la realització d'assaigs i proves que 
estimi convenient. 
Els materials es disposaran i emmagatzemaran de forma convenient tant pel que 
fa a la seva necessària conservació - característiques, aptitud, forma...etc.- com 
per que siguin fàcilment inspeccionables. També es prendrà especial cura en la 
seguretat dels aplecs, tant pels béns com per les persones, pròpies a l'obra o 
alienes. 
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o 
sigui inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra 
immediatament. 
Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de la pròpia 
obra pel que fa a la seva possible reutilització en la mateixa. En quan a la seva 
utilització en altres obres, caldrà l'autorització de la Direcció. 
 
Aplecs 
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L'emplaçament del aplecs en terrenys de la pròpia obra o en altres del mateix 
Terme Municipal, tant de titularitat pública com privada, requeriran la prèvia 
aprovació de la Direcció Facultativa. El Contractista delimitarà de manera ben 
ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i 
condicionament del propi espai i també del seu entorn i zona d'influència. 
L’omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i 
detriment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per 
a fer front a les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 
Les superfícies s’hauran d'acondicionar, un cop utilitzades, restituint-les-hi el seu 
primitiu estat. 
Qualsevol despesa o indemnització que es derivi correrà de càrrec del Con-
tractista. 
 
Treballs nocturns o festius 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel Director i es 
podran realitzar només les unitats d'obra que ell indiqui. El Contractista haurà 
d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que la Direcció ordeni i 
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 
Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol medi que pugui 
implicar contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
Els treballs en jornada festiva, ja general o local, també requeriran la prèvia 
aprovació de la Direcció Facultativa. Als efectes els dissabtes tindran la 
consideració de festius en la totalitat de la seva jornada. 
 
Treballs defectuosos i treballs no autoritzats 
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista respondrà de l'execució 
de l'obra contractada i de les faltes que en la mateixa hi haguessin, sense que 
sigui eximit ni li doni cap dret la circumstància de que els representants de 
l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva construcció, les parts 
o unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos aquests i 
aquelles en els amidaments i certificacions parcials. 
El Contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració, 
dels seus representants o de vicis del projecte, llevat que en aquest últim cas 
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l'hagi presentat el Contractista com a conseqüència del concurs convocat per 
l'adjudicació de l'obra en qüestió. 
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per 
creure que existeixen vicis ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, 
durant el curs de l'execució i sempre abans de la recepció definitiva, la 
remodelació i reconstrucció de les unitats d'obra en que es donin aquelles 
circumstàncies o les accions precises per a comprovar l’existència de tals 
defectes o vicis. 
Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes 
evidents en la construcció les despeses d'aqueixes operacions seran a compte 
del Contractista. 
En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure 
existents en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del 
Contractista si resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; cas 
contrari, aniran a càrrec de l'Administració. 
Si la Direcció creu que les unitats d'obra són defectuoses i que no compleixen 
estrictament les condicions del contracte, tanmateix, admissibles, pot proposar a 
l'Administració contractant l'acceptació de les mateixes, amb la consegüent 
rebaixa de preus. El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats 
fixats per l'Administració, a no ser que prefereixi demolir i reconstruir les unitats 
defectuoses pel seu compte i d'acord amb les prescripcions del contracte. 
 
Construcció i conservació de desviaments 
El Contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o vies 
de comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, 
materials, maquinària i la seva maniobra. 
També realitzarà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui 
per als vianants o els tràfics de qualsevol mena que resultin afectats per les 
obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts al moment que ja no 
siguin necessaris. 
Llevat de que siguin explícitament contemplats en el pressupost en partides 
independents, aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats 
d'obra respectives. 
Senyalització de les obres e instal·lacions 
L'Administració podrà ordenar la col·locació d'un cartell indicatiu de l'obra que 
s'està executant, amb les dimensions que cregui convenient o pugui establir la 
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normativa corresponent, en un lloc visible des de l'exterior del terreny o edifici 
que es realitzi aquesta. En el cartell hi haurà de constar com a mínim l'anagrama 
de l'Ajuntament, el títol de l'obra, el tècnic Director facultatiu i els que integren la 
Direcció, el nom del Contractista, la data d'inici i la prevista pel seu termini. 
Així mateix, caldrà instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada 
per una altra Institució o Administració Pública, que exigeixi la respectiva 
normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i 
dimensions que la mateixa estableixi. 
Les despeses de construcció o col·locació dels cartells esmentats en els apartats 
anteriors, seran a càrrec exclusiu del Contractista. 
L'Adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, 
tipologia i qualitat suficients els senyals de tràfic i protecció - informatives i 
preceptives - necessàries per evitar qualsevol accident així com totes aquelles 
addicionals que el Tècnic Director estimi necessàries. El responsable dels 
accidents que puguin produir-se per incompliment d'aquestes prescripcions serà 
l'Adjudicatari. 
En tot cas caldrà complir els següents requisits mínims: 
1.-S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública tant a 
voreres com a calçades o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat 
per personal treballant, aplecs de material, runes, maquinària, medis de trans-
port, rases, pous o qualsevol altre element que afecti directa o indirectament als 
treballs en execució. 
2.-Mai es podrà prescindir de la senyalització genèrica d'obres en execució 
segons els senyals reglamentaris específics. 
3.-Es tancarà totalment amb tanques subjectes entre si els àmbits a on hi 
existeixin pous, rases o altres elements que puguin representar un perill físic. Els 
conjunt del tancament i les seves subjeccions presentarà una solidesa suficient. 
Aquest tipus d'elements caldrà que siguin sempre coberts al final de la jornada i 
sempre que no s'hi treballi directament. 
4.-A la nit no hi mancarà la definició integra de qualsevol obstacle amb la 
senyalització lluminosa suficient. 
 
Totes les tanques ostentaran en lloc visible un rètol que indiqui el nom de 
l'empresa i el seu numero de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis 
a les tanques rètols o senyals de tot tipus que ha d'instal·lar l'Adjudicatari amb 
motiu de les obres. 
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Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents 
d'altres organismes, el Contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el 
particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 
Restaran de càrrec de l'Adjudicatari les despeses que per material de 
senyalització i precaució s'originin pel compliment de tot allò que disposa el 
present article. 
 
Precaucions especials durant l'execució de les obres 
Serà d'aplicació el que s'estableix en l'article 104.10 del PG-3. 
La cura per ocasionar les mínimes pertorbacions als usuaris de la via pública i 
als veïns de las zones properes serà objecte d'especial atenció per part del 
Contractista al tractar-se d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del 
domini urbà. La Direcció Facultativa vetllarà de manera especial aquesta qüestió 
i podrà ordenar la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats 
d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin aplicables per 
incompliment d'aquesta especificació. 
 
Modificacions d'obra 
Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de l'obra que regeix el 
contracte, el Director redactarà l'oportuna proposta integrada pels documents 
que justifiquin, descriguin i valorin aquella. L'aprovació per l'Administració lliurarà 
al Contractista còpia dels documents que justifiquin, descriguin i valorin aquella. 
L'aprovació per l'Administració requerirà la prèvia fiscalització de la despesa 
corresponent i la subjecció del modificat als límits legals i procediment 
administratiu determinats en la Llei 8/87 de 15 d'Abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i en la secció 4a. del capítol 5è del R.G.C.E. 
Una vegada aprovada aquesta modificació, l'Administració lliurarà al Contractista 
còpia del documents del projecte que s'hagin vist variats com a conseqüència de 
la modificació en introduir, suprimir o reduir el nombre d'unitats. 
Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin 
en el pressupost del projecte, la proposta que, d'acord amb l'article 150.2 del 
R.G.C.E., ha d'elaborar el Director respecte dels nous preu a fixar, es basarà en 
allò que resulti d'aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició 
dels preus unitaris integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que 
corresponguessin a la data en que va tenir lloc la licitació del mateix. 
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Els nous preus seran aprovats per l'Administració d'acord amb els límits oi 
procediments que es determinen en l'article 150 del reiterat R.G.C.E. en relació a 
l'esmentada Llei 8/87 i s'incorporaran a tots els efectes en el quadre de preus del 
projecte originari. 
L'aprovació per l'Administració de modificacions en el projecte que impliquin la 
impossibilitat de continuar executant determinades parts de l'obra contractada, 
suposarà també, i en el seu cas, la suspensió temporal, parcial o total de l'obra. 
Pel que fa a les variacions en més o menys dels terminis que es derivin de 
l'execució de les modificacions del projecte aprovades, s'estarà a allò que 
disposa l'article 149 del R.G.C.E., sense perjudici del que procedeix si hagués 
hagut suspensió temporal, parcial o total. 
Ni el Contractista ni el Director podran introduir modificacions en l'obra objecte 
del contracte des se la deguda aprovació d'aquelles modificacions i del 
pressupost corresponent. 
Aquelles modificacions que durant la correcta execució de l'obra es produeixin 
únicament per variacions en el nombre d'unitats realment executades en vers a 
les previsions en el projecte, podran ser recollides en la liquidació sempre i quan 
no suposin un increment global de la despesa superior al 10 per 100 del preu del 
contracte. No obstant si amb posterioritat a la producció d'aquesta o aquestes 
variacions, fos necessari introduir modificacions d'altra naturalesa en el projecte, 
aquelles hauran d’ésser incorporades amb aquesta, sense esperar a la liquidació 
de les obres. 
En casos d'emergència, el Director podrà ordenar la realització d'aquelles unitats 
d'obra que siguin imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la 
permanència de les parts d'obra ja executades anteriorment o per evitar danys 
immediats a tercers. El Director donarà compte immediata d'aquestes ordres a 
l'Administració contractant, per tal que es pugui incoar, en el seu cas, l'expedient 
d'autorització i disposició de la despesa corresponent. 
 
105 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
Danys i Perjudicis 
El Contractista restarà obligat a prendre les mesures d'ordre i seguretat 
necessàries per a la bona marxa dels treballs. 
En qualsevol cas el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable, durant 
l'execució de les obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o 
indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol 
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altra persona, servei o entitat, i assumirà en conseqüència, totes les 
responsabilitats que comportin. 
Quan tals perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i 
directa d'una ordre explícita de l'Administració, serà aquesta responsable dintre 
dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. 
També serà aquesta responsable dels danys que es causin a tercers com a 
conseqüència de vicis de Projecte. En aquests casos l'Administració podrà exigir 
al Contractista per raons d'urgència la reparació del dany causat, i aquest tindrà 
dret a que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 
 
Objectes trobats 
L'Administració municipal es reserva la propietat dels objectes d'art, les 
antiguitats, les monedes i en general els objectes de totes classes que es puguin 
trobar a les excavacions i demolicions practicades als terrenys municipals per 
l'execució de l’obra sense prejudici dels que legalment corresponguin a tercers. 
El Contractista te l'obligació d'emprar totes les precaucions que per l'extracció 
d'aquest objecte que li sigui indicat per la direcció i dret a que li siguin abonats 
els excessos de despeses causats per la realització dels treballs. 
El contractista també estarà obligat a advertir al personal a càrrec seu els drets 
de l'Administració municipal respecte del supòsit esmentat en l'apartat anterior, 
sent responsable subsidiari de les instruccions o els desperfectes que puguin 
causar aquest personal empleat a l'obra. 
 
Evitació de contaminacions 
El Contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la 
contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en 
general, de qualsevol mena de bé públic o privat.  
És obligació del Contractista el manteniment permanent en l'obra i els seus 
contorns de les adequades condicions de neteja, retirant immediatament les 
runes, materials no utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, limitant el temps de presència d'aplecs en obra al imprescindible, 
prenent cura del seu aspecte i, en general, adoptant les mesures i executant els 
treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, 
un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol 
activitat urbana i més si aquesta es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 
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El Contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia 
de l'obra, serà també responsable de les runes o deixalles que puguin ser 
abocades per agents aliens a l'obra dintre dels dominis de la mateixa o de la 
seva àrea d'influència. Cuidarà de denunciar-les i de retirar les deixalles amb la 
necessària diligència per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només 
resultarà exonerat d’aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i 
allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció 
d'Obra hagi donat el vist i plau a la forma com s'ha deixat l'indret. El Director de 
l'obra, acompanyat del Contractista, realitzarà aleshores una inspecció - a la que 
podrà convocar a la Policia Municipal o altra Autoritat responsable de la neteja 
ciutadana - i, de trobar-se conforme, es lliurarà a aquesta la responsabilitat de la 
vigilància i el manteniment a partir d'aquest moment. 
 
Permisos i Llicències 
Serà d'aplicació l'article 131 del Reglament General de Contractació i el PCAGE. 
 
Serveis afectats 
Els Plànols i demés documentació que el Projecte incorpora relatius a 
l'existència i situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous 
i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades tenen un caràcter 
informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte 
de reclamació per mancances i/o omissions. L'Adjudicatari ve obligat a la seva 
pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, 
plànols de situació dels mateixos i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades per medi dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses 
ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. 
 
106 AMIDAMENT I ABONAMENT 
Amidament de les obres 
Serà d'aplicació el que s'estableix en el PCAGE. 
El Contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i 
l'elaboració de plànols, per tal de documentar els amidaments. 
Al finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complert de 
plànols "as built" integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i 
dimensions reals de tots els elements i instal·lacions construïts. 
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Abonament de les obres 
A) Certificacions: Les certificacions s'expediran emprant-se la relació valorada 
mensual i es tramitarà pel Director dins els quinze (15) dies següents al període 
que correspongui. 
Tota certificació que s'expedeixi haurà de fer-se en model normalitzat que tingui 
establert l'Administració en català i per quadruplicat, dues l'Administració, un 
altre pel Contractista i la darrera per la Direcció; tanmateix si l'obra es financés 
total o parcialment per Entitat o Institució que exigís còpia de les certificacions, 
s'haurà de fer tantes còpies i/o en els models que aquella(es) tingui(n) fixat(s). 
 
B) Preus unitaris: Tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin 
necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es 
consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells 
especificats en la descomposició o descripció de preus. 
Es consideren incloses en els preus unitaris de l'obra del projecte totes aquelles 
despeses que pel seu concepte siguin assimilables als costos indirectes als què 
es fa referència en l'article 67 del R.G.C.E., llevat que aquestes puguin estar 
previstes en el pressupost del projecte amb unitats d'obres pròpies o en partides 
alçades. 
 
C) Partides alçades: 
- Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de 
prescripcions tècniques. 
- En el seu defecte, es consideraran als efectes del seu abonament. 
A) Com a "partides alçades a justificar", les susceptibles de poder ser 
definides les seves mides en unitats d'obra com a preus unitaris, i 
 B) Com a "partides alçades d'abonament íntegre", aquelles referides a 
treballs específics en els documents contractuals del projecte però que no són 
susceptibles de ser definides les seves mides segons el plec de prescripcions 
tècniques. 
 - Les "partides alçades a justificar" s'abonaran als preus de la contracta, 
d'acord amb les condicions de la mateixa i amb el resultat de les medicions 
corresponents. 
- Quan els preus d'una o vàries unitats d'obra de les que integrin una 
"partida alçada a justificar", no figurin inclosos en els quadres de preus, es 
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procedirà conforme al disposat en el paràgraf segons el vigent article 150 del 
R.G.C.E.. 
- Per que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri 
modificació del projecte i per tant del contracte, haurà de complir-se 
conjuntament les dues condicions següents: 
1) Que l'Administració contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la 
justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada, i 
2) Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la 
seva valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els 
d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte. 
- Les "partides alçades d'abonament íntegre" s'abonaran al Contractista en 
la seva totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres a les quals es 
refereixin, d'acord amb les condicions del contracte i sense perjudici d'allò que el 
plec de prescripcions tècniques puguin preveure respecte a la possibilitat de ser 
abonades en forma fraccionària per casos justificats. 
- Quan l'especificació dels treballs o obres constitutives d'una "partida 
alçada d'abonament íntegre" no figurin els documents contractuals del projecte o 
ho faci de forma incompleta imprecisa o insuficient als efectes de la seva 
execució, s'estarà a les instruccions que al respecte estableixi per escrit el 
Director facultatiu. 
 
Altres despeses a càrrec del Contractista 
Apart de les específicament esmentades en altres articles del present Plec de 
Condicions, seran de càrrec del Contractista sempre que el Contracte no 
especifiqui explícitament el contrari, les despeses següents: 
- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall així 
com les respectives comprovacions. 
- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions 
auxiliars. 
- Les de lloguer o compra de terrenys i/o immobles per oficina, taller, o dipòsits 
de maquinària i materials. 
- De protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, tot complint les disposicions vigents en matèria d’emmagatzematge 
d'explosius i carburants. 
- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
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- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de les rampes, 
desviaments, accessos, camins i demés vies auxiliars. 
- Les de construcció i conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans 
necessaris per a l'adequada senyalització o protecció de les obres que no 
estiguin explícitament inclosos en el Pla de Seguretat i Higiene. 
- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i 
els seus voltants al seu acabament. 
- Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministraments d'aigua, energia elèctrica o altres necessaris per a les obres, 
així com dels seus consums. 
- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 
- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials 
inservibles. 
- Les del personal necessari per a portar a terme la vigilància de les obres. 
- Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i "as built" així com 
dels treballs topogràfics. 
L'Adjudicatari correrà a càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, 
permisos, autoritzacions, visats, ..etc., necessaris per a la legalització de les 
obres i instal·lacions i la seva posada en funcionament, així com les de confecció 
dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 
Les despeses del Control de Qualitat fins a l'1 % del Pressupost d'Execució 
Material de l'obra realment executada i totes aquelles necessàries per a 
complimentar la Normativa sobre Seguretat i Salut que no siguin explícitament 
contemplades en el Pla de Seguretat i Salut (inclosa la seva elaboració), 
correran així mateix de càrrec del Contractista. 
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2. MATERIALS BÀSICS 
 
291 GALVANITZATS 
Es defineix com a galvanitzat, la operació de recobrir un metall amb una capa 
adherent de zenc que el protegeix de l'oxidació. 
El galvanitzat d'un metall s'obtindrà per immersió de la peça metàl·lica en un 
bany de zenc fos (galvanitzat en calent). 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent, es realitzarà d'acord 
amb la massa de zenc dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com unitat 
el gram per decímetre quadrat (g/dm2), que correspon aproximadament, a un 
gruix de catorze micres (14). En la designació del revestiment es farà menció 
expressa de "galvanitzat en calent" i a continuació es donarà el número que 
indica la massa de zenc dipositada per unitat de superfície. 
El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36.080, 36.081, 
36.082 i 36.083. per a la galvanització en calent, s'utilitzaran lingots de zenc en 
brut de primera fusió, les característiques dels quals respondran al que s'indica 
en la Norma UNE 37.302. 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap 
discontinuïtat en la capa de zenc. En aquelles peces en les que la cristal·lització 
del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que aquella presenti 
un aspecte regular en tota la superfície.  
No es produirà cap despreniment del recobriment al sotmetre la peça 
galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat en el MELC (Métodos de Ensayo del 
Laboratorio Central), 8.06 a "Métodos de Ensayo de Galvanizados. 
Realitzada la determinació d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, la quantitat 
de zenc dipositada per unitat (u) de superfície serà, com a mínim, de sis grams 
per decímetre quadrat (6 gr/dm2). 
Galvanitzat en calent : realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 
a, el recobriment apareixerà continu, i el metall base no es posarà al descobert 
en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
Galvanitzat per immersió : realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 
8.06 a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc micres (85). La densitat del 
metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 
decímetre cúbic (6.4 Kg/dm3). 
 
Amidament i abonament 
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El galvanitzat no tindrà medició ni abonament independents, ja que es 
consideren inclosos en el preu del metall corresponent. 
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3.  ESPLANACIONS 
 
301 DEMOLICIONS  
Les demolicions es realitzaran d'acord amb l'article 301 del PG3. Consisteix en la 
demolició i/o enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'obra. 
S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de 
llambordes, d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, rigoles, 
qualsevol element de la xarxa de sanejament, retirada de cercats, tanques i 
valissaments, l'enderroc d'edificis i de tot tipus d'elements de fàbrica i elements 
urbans (bancs, faroles, etc.). 
Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat es netejaran i 
s'emmagatzemaran en la forma i el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
La seva execució inclou les següents operacions:  
 - Retirades 
- Demolició i/o enderroc 
- Transport de runes a l'abocador  
Les operacions de demolició i/o enderroc es realitzaran amb les precaucions 
necessàries per obtenir unes condicions de seguretat i evitar danys a les 
construccions properes, d'acord amb el que ordeni la Direcció Facultativa, i que 
produeixin el mínim de molèsties als veïns. 
 
Amidament i abonament: 
Es  mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de 
mesura varien segons els diferents elements a executar, i són: ml, m2, m3, ut., 
realment realitzats. 
El preu unitari corresponent a la demolició de ferms inclou la retirada de totes les 
capes que puguin constituir-lo qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com 
l'arrencada i retirada de la rigola, i la càrrega i transport a l'abocador. 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport de les runes a 
l'abocador o el lloc que designi la Direcció Facultativa. 
 
320 EXCAVACIÓ DE TERRES (ESPLANADA) 
S’entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del 
terreny fins a la cota de la rasant del projecte, l'anivellació i el transport dels 
materials sobrants a l'abocador o al lloc previst per a una posterior utilització. 
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Les excavacions s'executaran d'acord amb les dades dels plànols de detall del 
projecte, del replanteig de les obres i les ordres de la Direcció Facultativa.  
S'inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de 
desmunt, i llur refí i l'execució.  
Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat, per tant, necessàries, la 
Direcció Facultativa podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant. 
Les excavacions es consideren no classificades als efectes de l'article 320.2 del 
PG3 ,i serà la direcció facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a 
l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny.  
S'inclou el transport de terres a qualsevol distància, i si a criteri de la Direcció 
Facultativa les terres no són adequades per a la formació de terraplens, es 
transportarà a l'abocador. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions 
que prèviament s'hagin fixat en el projecte. 
 
321 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Consisteix en totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per 
a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de la xarxa de 
serveis, i les rases i pous per a fonaments i drenatges. 
La seva execució inclou l'excavació, l'anivellament i evacuació del terreny i, per 
tant, el transport de les terres a l'abocador o lloc d'ús. 
Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa 
que determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en 
qualsevol tipus de terreny. 
Les excavacions es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte, amb les 
dades del replanteig de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció 
Facultativa. 
Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà 
la iniciació de les obres d'excavació, l'excavació arribarà fins la profunditat 
assenyalades als plànols, i s’obtindrà una superfície ferma i neta. La Direcció 
Facultativa podrà modificar la profunditat si les condicions de l'obra així ho 
requereixen. 
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Si durant l'excavació apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris, per esgotar les aigües. 
Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho 
consideri necessari - i immediatament quan així s'ordeni, i no es retiraran sense 
l'ordre de la Direcció Facultativa. 
Els apuntalaments s'elevaran com a mínim cinc centímetres (0.05 m) per sobre 
la línia del terreny o de la faixa protectora. 
Les possibles cavitats entre l'apuntalament i la paret de terra, es rebliran per 
complet sense pèrdua de temps. Apart de les mesures de seguretat generals a 
complir, es mantindrà al voltant de pous i rases, una faixa de terreny  lliure d'un 
ample mínim de seixanta centímetres (0.60 m). 
Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una 
banqueta de 60 cm, com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
Es respectaran tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases i 
s'hi disposaran els apuntalaments necessaris.  
Es prendran les precaucions necessàries per evitar que la pluja inundi les rases 
obertes. 
Durant el temps que estiguin obertes les rases, el Contractista establirà els 
senyals de perill, especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries per 
evitar el perill, tant per al trànsit rodat, com per als vianants. 
No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de 
fàbrica, sense que la Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni 
l'autorització corresponent després de prendre les dades necessàries per a 
valorar-les. 
 
Esgotaments 
Es defineixen com esgotaments, totes les instal·lacions i mesures necessàries 
per a mantenir les rases o pous lliures d'aigua filtrant i d'aigua subterrània que 
pugui aparèixer en el transcurs de les excavacions. S'elegirà el sistema 
d’instal·lació d'acord amb el Director de l'obra. 
Si les condicions de l'obra exigeixen instal·lacions de reserva, aquestes hauran 
d'estar preparades per tal que les operacions d'esgotament puguin executar-se 
sense interrupcions considerables. 
El nivell d'aigua en rases i pous es farà baixar tant com sigui necessari i es 
mantindrà constant tot el temps que sigui precís per a l'execució de l'obra, sense 
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que alteri la seva estabilitat i seguretat. Es precisarà de l'autorització del Director 
de l'obra abans que deixin de funcionar les bombes d'esgotament. 
Si a conseqüència de l'esgotament, sorgís el perill de soscavacions o altres 
danys, s'informarà immediatament al Director de l'obra. S'aplicaran les 
prevencions inicials, acordant-se tot seguit les mesures a adoptar, a la major 
brevetat possible.   
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb la medició 
teòrica dels plànols del Projecte i la profunditat realment executada. 
Inclou la càrrega i el transport de les terres sobrants, a l'abocador, i tots els 
elements de protecció, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals i 
apuntalament de la canalització dels diferents serveis, així com les despeses de 
les bombes d'extracció d'aigua per a l'esgotament que sigui necessari, d'acord 
amb el paràgraf denominat Esgotaments. 
 
325 TRANSPORT DE TERRES PER L'INTERIOR DE L'OBRA 
Definició 
Aquesta unitat d'obra comprèn el transport pel medi que sigui dels productes 
resultants de les excavacions des del lloc a on es produeixin fins al lloc d'acopi, 
la descàrrega en aquest punt i les noves càrregues i transports necessaris fins al 
lloc destinat pel seu ús dins de l'obra. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà sobre perfil teòric incloent a més a més un 15% d'esponjament. 
Encara que s'hagi de fer en varis cicles de càrrega i descàrrega tan sols 
s'aplicarà un cop el coeficient d'esponjament. 
 
330 TERRAPLENS 
Serà d'aplicació allò que estableix l'article 330 del PG3 en el que no resulti 
expressament modificat pel que es diu a continuació. 
Consisteix en l'estesa i la compactació de terres procedents d'excavació si 
haguessin resultat idònies o de préstecs. Serà responsabilitat de l'Adjudicatari 
comprovar, abans de la seva utilització, que la naturalesa dels sòl és adequada 
per a la formació del terraplè. 
La Direcció Facultativa aprovarà la situació del préstec o préstecs. 
L'execució del terraplè inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la superfície d'assentament.  
- Estesa d'una tongada. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Compactació d'una tongada. 
 
Els tipus de materials es classifiquen en: tolerables, adequats i seleccionats, tal 
com s'indica en el P.G.-3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà en funció de les 
característiques del material per compactar i segons el tipus d'obra tenint en 
compte les dimensions del terraplè, situació en relació a obres de fàbrica o 
serveis pròxims i altres circumstàncies que puguin incidir. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir 
discontinuïtats a les superfícies, efectuant els treballs necessaris de 
d'escarificació i compactació.  
A continuació s'estendrà el material en tongades uniformes d'un gruix no superior 
a trenta centímetres (30), de manera que amb els mitjans adients disponibles 
s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació com a mínim del 95 % del 
P.M. en les capes de fonament i nucli i del 97 % del P.M. en les capes de 
coronació. 
Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
acompleixi les condicions exigides. 
Les obres de terraplenat s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, 
sigui superior a dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota 
d'aquest nivell, caldria aturar les obres.  
Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva 
utilització mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que 
indiqui el Pla de Control de Qualitat, les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la 
freqüència i distribució que es determini. En qualsevol cas la correcta composició 
i execució del terraplè, independentment de la realització dels assaigs, serà 
responsabilitat de l'Adjudicatari. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, 
mesurat per diferència entre perfils, preus abans i després dels treballs. 
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Si el material procedeix de la mateixa excavació, el preu inclou la càrrega, el 
transport, l'escarificació i compactació del de la base d'asentament en un gruix 
de 20 cm, l'estesa, l'humectació, la compactació, l'anivellament i el posterior 
refinat i acabat de talussos. 
I si procedeix de préstec inclou els mateixos treballs anteriors, més l'excavació i 
el cànon de préstec corresponent. 
 
332 REBLIMENT I PICONAT DE RASES 
Serà d'aplicació allò que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti 
expressament modificat pel que es diu a continuació. 
Consisteix en el rebliment i el piconat de rases amb les terres procedents de 
l'excavació. 
Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 
TERRAPLENS del P.G-3. 
El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta 
centímetres (30), perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu 
gruix, el grau de compactació com a mínim del 95 % del P.M. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides. 
Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, 
sigui superior a dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota 
d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. 
Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva 
utilització mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que 
indiqui el Pla de Control de Qualitat, les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la 
freqüència i distribució que es determini. En qualsevol cas la correcta composició 
i execució del rebliment, independentment de la realització dels assaigs, serà 
responsabilitat de l'Adjudicatari. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels 
perfils transversals. 
 
340 REPÀS I PICONAT DE LA CAIXA 
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Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat 
geomètric de la caixa. 
Les obres de repàs i piconat es realitzaran després de les obres de sanejament, 
enllumenat públic, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construcció 
de rases, una vegada reomplertes i piconades i tot just abans de començar el 
paviment. 
No s'estendrà cap capa de ferm sobre l'esplanada sense que es comprovin les 
condicions de qualitat i les seves característiques geomètriques. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats 
sobre el terreny. 
 
351 TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals sobre camió i 
transport, de totes les runes paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres 
paviments d'excavacions, a l'abocador o lloc on indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment transportats. 
El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al moviment 
de terres. 
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4. DRENATGE 
410 POUS DE REGISTRE  
Es defineix com a tals els registres de la xarxa de clavegueram, que serveixen 
per llur manteniment, i per la unió de diverses clavegueres en un punt.  
Una vegada feta l'excavació de les terres, la solera de formigó en massa HM-20, 
i la col·locació dels tubs, de manera que, els extrems dels tubs coincideixin a ras, 
amb les cares i els interiors del pou. 
Per l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs. 
a) Embocadura amb fàbrica de maó perforat, tipus gero de deu (10), envoltant 
els tubs de la claveguera, amb una alçada variable, per tal que, per damunt, 
quedin unitats justes dels anells de formigó prefabricat. 
b) Arrebossat  i  lliscat interior, de l'obra de fàbrica de maó. 
c) Col·locació dels anells de formigó prefabricat, essent l'últim de forma 
troncocònica, perfectament anivellats, i deixant des de l'últim fins a la rasant del 
carrer, l'espai suficient per la col·locació de la tapa de fosa. 
d) Col·locació de la tapa de fosa, de forma que llur cara superior quedi al mateix 
nivell que les superfícies adjacents.  
e) Col·locació de graons d'ànima d'acer recoberts de polipropilè. 
f) Reforç, amb un gruix indicat als plànols de formigó HM-20, de tot l'extradós del 
pou. 
g) Rebliment i piconat de les terres fins a un 95 % del P.M.  
Els anells de formigó prefabricat tindran les següents dimensions: un metre (1,00 
m) de diàmetre interior, el de forma troncocònica el diàmetre començarà en un 
metre  (1,00 m) i acabarà en seixanta centímetres (0,60 m). 
La tipologia i grafisme de la tapa de registre hauran de ser sotmesos l'aprovació 
de la Direcció Facultativa. 
  
Amidament i abonament  
Es mesurarà i abonarà per unitats (ut., realment  executades, amb una 
profunditat mitjana de dos metres i mig (2,5 m). 
 S'aplicarà un increment del preu, per metre lineal (ml), en els pous de 
major profunditat. 
 En el preu queda inclòs el subministrament i col·lació de la tapa que serà 
sempre de fosa gris, encara que quedi ubicada a zona de vianants, i reforçada, 
llevat de que el pressupost indiqués altra cosa. 
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411 EMBORNALS, BUNERES I PERICONS  
Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositius, generalment protegits per 
reixes, per on es recull l'aigua de pluja superficial per a conduir-la a la xarxa de 
clavegueram.. 
Es defineix com a pericó registrable, a l'obra de fàbrica de maó massís o gero, 
que serveix per a la confluència de diverses canonades d'aigües brutes i a partir 
d'aquí, per tant l'aigua fins a un pou de registre, en cas d'embús  aquest tram, es 
podrà netejar el clavegueró bé des del pou o bé des del pericó. 
Poden ser de diferents tipus: 
* Embornal i bunera oficial (prefabricats de formigó) 
* Embornal i bunera senzill (de fàbrica de maó massís o de gero) 
* Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o de gero) 
* Embornal i bunera sifònic i registrable (de fàbrica de maó massís o de gero) 
 
S'inclou en aquestes unitats, l'excavació, el rebliment i el piconat de les terres i el 
transport de les terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites 
dimensions la direcció facultativa podrà ordenar que s'executi amb formigó en 
massa. 
En l'embornal i bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és 
construirà una solera de formigó en massa HM-20 de deu centímetres (10 cm) 
de gruix, damunt d'aquesta base s'aixecaran les parets de fàbrica de maó 
perforat de tipus "gero" de deu, el seu interior s'arrebossarà i lliscarà per-
fectament. El tub del clavegueró es posarà segons s'aixequin les parets i l'acabat 
superficial es farà mitjançant un bastiment i una tapa de fosa, segons els plànols 
de detall del Projecte. 
El tub del clavegueró serà com a mínim de � 30 cm i no sortirà mai del parament 
del fons de la caixa sinó d'una de les quatre parets laterals i a una distància entre 
3 i 5 centímetres sobre el fons d'aquella. El tub complirà les prescripcions del 
l'article 413. 
Les buneres, reixes i embornals seran sempre del tipus registrable i sense 
dispositiu sifònic, llevat de que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa. 
Queda prohibida la disposició en via pública d'arquetes o pericons no 
registrables i d'aquelles procedents exclusivament de finques particulars. 
L'embornal o bunera oficial, estarà composat per la solera de formigó en massa 
HM-20, un pericó de formigó prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa, model 
Oficial segons assenyalin els plànols. 
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Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, 
eliminant totes les acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de 
qualsevol tipus. 
 
Amidament i abonament  
Es mesurarà i abonarà per unitats (ut., realment construïdes. 
 
414 TAPES I MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE 
Definició 
Aquesta unitat comprèn l'adequada col·locació tapes dels pous de registre i 
entroncament que seran de foneria i model oficial que en cada cas fixarà la 
Direcció Facultativa. 
 
 
Operacions compreses a la unitat d'obra 
Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions: 
- Recercat o escapçament del pou de registre amb rajoles o formigó segons    
criteri de l'enginyer Director 
- La col·locació del marc degudament collat al pou 
- La anivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva. 
 
Amidament i abonament 
S'abonaran per unitats realment executades en obra. 
 
420.- CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT. 
Es defineix com canonades de polietilè corrugat de doble capa, les formades per 
tubs fabricats en polietilè, que s'utilitzen per les conduccions de sanejament i 
col·lectors de drenatge, ja siguin aigües negres o pluvials. 
Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a Canonades de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 
de setembre de 1986 en tot allò que no sigui modificat pel present Plec. 
 
Característiques 
- Tub de doble paret, corrugat exteriorment i llis per l'interior, realitzat en polietilè 
d'alta densitat i elevat pes molecular. que presenta una sèrie de característiques 
tècnico-funcionals innovadores, entre les que destaquen la lleugeresa, la facilitat 
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de transport,  d’instal·lació i l'emmagatzematge, la flexibilitat, amb la possibilitat 
d'evitar obstacles durant la instal·lació i eludir errors d'excavació, entre d'altres. 
- Serà inalterable a pressions externes elevades. 
- Doble paret : Elevada capacitat portant, resistència a l’aixafament, 3 classes de 
rigidesa de 4, 6.3 i 8 kN/m2, amb possibilitat d’instal·lació a  gran fondària. 
- Acoblaments : S'acoblaran amb maniguet doble i junta d'estanquitat o amb 
soldadura per testa, i disposaran d'una àmplia gamma de peces especials com 
ara pous, connexions, colzes, etc. 
- Resistència : Tindrà una elevada resistència al xoc, tant en condicions de 
temperatura ambient com a baixa temperatura, així com als agents químics. 
Fins a 1200 mm de diàmetre les unions seran amb junt elàstic, mentre que per 
diàmetres més grans s'emprarà la soldadura per aire calent. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs o 
deformacions en la seva superfície o  junts, o qualsevol altre defecte que pugui 
afectar la resistència, durabilitat, impermeabilitat o estanquitat de la canonada. 
La direcció facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per la 
recepció dels tubs. 
 
Les seves característiques tècniques i mecàniques no seran inferiors a les de la 
taula següent : 
 

 
Característiques 

 
Mètode 

 
Paràmetres 

 
Unitats 

 
Valots 

 
Densitat 

 
ISO 4451 

 
231 C 

 
g/cm3 

 
> 930;< 965

 
Càrrega de 
deformació 
elàstica 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 20 

 
Càrrega de ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 25 

 
Dilatació fins a 
ruptura 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 
mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 
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Mod. elasticitat a 
tracció 

 
ISO 527 

 
23 1 C/ 25 

mm/ml 

 
N/mm2 

 
> 600 

 
Índex de fluïdesa 

 
ISO 1133 

 
1901 C, 5 Kg 

 
gr/10 min. 

 
0.3 - 1.6 

 
Duresa SHORE D 

 
ISO 868 

 
 

 
 

 
> 48 

 
Coeficient de 
dilatació 

 
DIN 53752 

 
 

 
1 C-1 

 
1.9 * 10-4 

 
Temperatura 
estovament VICAT 

 
ISO 306 

 
1 Kg 

 
1 C 

 
> 123 

 
Conductivitat 
tèrmica 

 
ASTM D 

4351 

 
 

 
Kcal/mh 1C 

 
13 

 
Rigidesa 
dielèctrica 

 
ASTM D 149 

 
 

 
Kv/mm 

 
> 18 - 22 

 
Resistència IZOD 

 
ISO 180 

 
 

 
J/m 

 
> 180 

 
Estabilitat tèrmica 

 
EN. 728 

 
200 1 C 

 
min. 

 
> 20 

 
Resistència 
pressió interna 

 
EN. 921 

 
T = 801 C. 3.9 

Mpa 

 
h 

 
> 165 

 
 
Col·locació 
Per a l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs: 
a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i piconatges 
de terres, una vegada col·locats els tubs i transvassades les terres sobrants a 
l'abocador. 
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b) Preparació  de l'assentament  dels tubs, mitjançant una solera de sauló, de 
deu centímetres (10) de gruix  com a mínim, llevat que la corresponent partida 
indiqués altra cosa. 
c) Col·locació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur 
alineació i pendent, perquè sigui perfecta.  
d) Es reblirà totalment amb sauló, a tota l'amplada de la rasa i a l'alçada indicada 
en el corresponent projecte, i superarà sempre com a mínim en deu centímetres 
(10) la generatriu superior del tub, llevat que la corresponent partida indiqués 
altra cosa.  
 
La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o la 
totalitat de la  canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si 
aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, el contractista estarà obligat a 
aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams defectuosos.  
El cost de les proves serà a compte del Contractista amb càrrec a les despeses 
d'assaig. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant 
les longituds d'arquetes, registres, etc. 
S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució dels junts, les peces 
especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. El material 
d'assentament o solera de sauló fins l'alçada indicada al Projecte, s'inclou en el 
preu unitari.  
  
421 TUB DE CLORUR DE POLIVINIL 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de la resina de clorur de polivinil pura, 
obtinguda del procés de suspensió y la mescla posterior estensionada. 
Seran de doble paret estructuada i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930. 
Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC 
Seran del tipus sèrie F (freda) o sèrie C (calent). 
 
Execució de les obres 
El tub s'ha de col·locar dins de la rasa serpentejant lleugerament per permetre 
les contraccions degudes al canvi de temperatura. Totes les unions, els canvis 



 

     
  

 
 

Jaume Masclans Francesch                                                                             
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 

39 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

de direcció y les sortides de ramals s'han de fer únicament, per mitjà 
d’accessoris PVC emmotllats a injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer 
escolades amb adhesiu normalitzat. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit envoltat 
de sorra de riu 10 cm de gruix, sempre que el projecte no estipuli alguna altre 
cosa; per damunt hi ha d'haver un rebliment de terra ben piconada 50 cm de 
gruix, col·locada en tongades de 20 cm. Les primeres tongades que envolten el 
tub s'han de compactar amb molta cura. 
Si s'ha de tallar el tub s'ha de fer perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar dins l'embocadura ha de tenir l'aresta exterior 
amb forma de xamfrà. 
Segons es va fent el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs. Cada 
cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per netejar brosses i gasos destil·lats produïts per l'adhesiu i el netejador. No 
s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
 
Amidament i abonament 
Cal mesurar i abonar per metres lineals realment col·locats; en el preu s'inclou 
les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les 
peces especials. 
 



 

     
  

 
 

Jaume Masclans Francesch                                                                             
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 

40 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

5. FERMS 
 
501 TOT- Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 
Es defineix com a tot-u artificial, el material granular format per àrids procedents 
de piconat i trituració de pedra de pedrera, total o parcialment, i llur granolumetria 
és de tipus continu. Estarà exempta d'argila, marga o d'altres matèries estranyes. 
Les condicions que haurà d'acomplir són: 
 
* Granulometria: la fracció cernuda per sedàs 0,08 UNE serà inferior als dos 
terços (2/3) de fracció cernuda pel sedàs 0,40 UNE, en pes. 
La corba granulomètrica serà la següent: 
 
              
SEDAS        
   UNE   ZA-40 
    
   40   100 
   25     75-100 
   20     60-90 
   10     45-70 
     5     30-50 
     2     16-32 
     0.4       6-20 
     0.08       0-10 
 
* Forma:  l'índex de llaixes segons la Norma NLT-354/74, haurà de ser inferior a 
trenta-cinc (35). 
* Duresa: el coeficient de desgast dels Angels segons Norma NLT-149/72, ser 
inferior a trenta (30) per trànsit T-0 i T-1 i a trenta-cinc (35) en la resta dels 
casos. L'assaig es realitzarà amb la granulometria de tipus B de les 
assenyalades en la Norma NLT-149/72. 
* Neteja:  estarà exempta de terrons d'argila, matèria vegetal, etc. El coeficient 
de neteja segons la Norma NLT-172/86, no serà inferior a dos (2).  L'equivalent 
de sorra segons la Norma NLT-113/72, serà més gran de trenta-cinc (35) per 
trànsit T-0 i T-1  i a trenta (30) en la resta. 
* Plasticitat: el material serà "no plàstic", segons la Norma NLT 105/72 i 106/72. 
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L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: 
El tot-u artificial es prepararà en central i no "in situ". L'addició d'aigua per a la 
compactació es farà també a la central o si la direcció facultativa ho autoritza, la 
humidificació es podrà fer "in situ" amb trànsits que no siguin ni el T-0 ni el T-1. 
La humitat "òptima de compactació" deduïda de l'assaig Proctor Modificat podrà 
ser ajustada a la composició i forma d'actuació del equip de compactació segons 
els assaigs realitzats en tram de prova. 
 
El material no s'estendrà, fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
qual s'ha d'assentar, tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en 
els plànols. S'estendrà per tongades amb un gruix comprès entre deu i trenta 
centímetres (10 i 30 cm), agafant les precaucions necessàries per evitar la seva 
segregació. Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la compactació; 
després, l'única humidificació admissible serà la destinada a aconseguir en 
superfície la humitat necessària per l'execució de la tongada següent. 
La compactació del tot-u artificial tindrà una densitat no inferior al cent per cent 
(100%) de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma 
NLT 108/72. Quan s'utilitzi en calçades per trànsit T-3 o T-4 o en vorals, tindrà 
una densitat no inferior a noranta-set per cent (97%) del Proctor Modificat. 
S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels 
habitatges. 
La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir 
d'aquesta en més de quinze mil·límetres (15 m/m) en calçades de trànsit T-0, 
T-1, i T-2, n i de vint mil·límetres (20 m/m), en la resta. 
La base de tot-u artificial s'executarà sempre que les condicions climatològiques 
no hagin produït alteracions en la humitat del material. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la 
partida d'obra del projecte. 
El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 
 
516 ESTESES DE SAULÓ 
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Es defineix com paviment de sauló el constituït per una capa de 10 cm d'aquest 
material - estabilitzat o no - degudament compactat, quedant una superfície més 
regular i homogènia per a ús de vianants i zones de jocs infantils. 
 
L'execució inclou les operacions següents: 
* Anivellament del terreny existent 
* Estesa i anivellació del sauló, amb un pendent màxim del 1%. 
* Regat i compactat. 
El sauló tindrà que estar exempt d'argiles, brutícies i matèries estranyes. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.  
 
530 ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 
S’entén com a feltre anticontaminant (geotèxtil) les teles de fibres no teixides que 
impedeixen el pas dels elements fins del sòl a través d'elles, deixant passar 
l'aigua. 
Els feltres anticontaminants (geotèxtil) estaran formats per fibra de poliester, 
polipropilè o poliamida sense tallar, encastades en totes direccions i sense teixir 
entre si, quedant unides per procediments mecànics amb exclusió dels 
procediments tèrmics o químics. 
Els feltres anticontaminants (geotèxtil) es presentaran en rotllos, es podran tallar 
amb serra per a deixar-los a la mida precisa i hauran d’ésser resistents als 
microorganismes, imputrescibles, inatacables pels rosegadors, e inalterables a 
les gelades. Els àcids orgànics, les bases i les aigües alines no tindran 
pràcticament influència en ells. 
Resistiran sense ruptura traccions mínimes de seixanta (60) quilograms per cada 
cinc (5) centímetres d'amplada de tela, tenint uns allargaments compresos entre 
el cinquanta (50) i el seixanta (60) per cent els que estiguin formats per poliester, 
del cent (100) i fins i tot cent quaranta (140) per cent els formats per polipropilè. 
El seu punt de reblaniment serà superior a dos-cents (200) graus centígrads. 
Hauran de retenir més del noranta (90) per cent del grans que tinguin mides 
iguals o superiors a vint mil·lèsimes (0.020) de mil·límetre i tindran una 
permeabilitat al aigua no inferior a cinquanta (50) litres per metre quadrat i per 
segon sota una pressió cent (100) mil·límetres d'aigua 
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Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.  
 
542 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
Es defineix com mescla bituminosa en calent d'aglomerat asfàltic, la combinació 
d'àrids i un lligant bituminós. Per realitzar-lo es necessari escalfar prèviament els 
àrids i el lligant. La mescla s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la 
d'ambient. 
Materials: 
a) Lligant bituminós: 
 
S'emprarà el Betum asfàltic de penetració B-60/70. 
 
b) Àrids gruixuts: 
Es defineix com àrid gruixut, la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 
2,5 UNE. 
Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà 
d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, 
brutícies, argiles i d'altres materials estranys. 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS, segons la Norma 
NLT-149/72, serà inferior a trenta (30) en capes de base i vint-i-cinc (25) en 
capes intermèdies o de trànsit. 
 
c) Àrids fins: 
Es defineix com àrid fi, la fracció d'aquest que passa pel sedàs 2,5 UNE i queda 
retingut en el sedàs 0,080 UNE. 
Serà sorra provinent de la trituració o mescla d'aquesta i sorra natural; es 
compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense 
pols, brutícies, argiles i d'altres matèries estranyes. 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS serà el mateix que 
per l'àrid gruixut. 
 
d) Filler: 
Es defineix com filler la fracció mineral que passa pel seda 0,080 UNE. 
Provindrà de la trituració dels àrids o serà d'aportació com producte comercial o 
especialment preparat per a aquesta finalitat. 
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S'utilitzarà filler del tipus artificial, utilitzant ciment, i la seva dosificació no pot ser 
superior al tres per cent (3%) del pes total de la mescla. 
 
e) Reg d'imprimació: 
Es defineix com a reg d'imprimació a l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una 
capa no bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una capa bituminosa. 
 
f) Reg d'adherència: 
Es defineix com a reg d'adherència  l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una 
capa bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una altre capa bituminosa. 
L'aglomerat asfàltic en calent serà per la capa de trànsit del tipus D-12 i per la 
capa intermèdia del tipus G-20 o S-20. 
 
- Les característiques de l'aglomerat asfàltic: de la capa de trànsit i la intermèdia 
es defineixen pels paràmetres següents: 
 

CERNUT PONDERAL ACUMULAT (%) 
 

CEDAS UNE 
(mm) 

CAPA DE 
TRÀNSIT D-12

CAPA INTERMITJA S-20 G-20 

40 100 100 -- 

25 100 100 100 

20 100 80-95 75-95 

125 80-95 65-80 55-75 

10 72-87 60-75 47-67 

5 50-65 43-58 28-46 

25 35-50 30-45 20-35 

63 18-30 15-25 8-20 

32 13-23 10-18 5-14 

16 7-15 6-13 3-9 

8 4-8 3-7 2-5 
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% lligant 
bituminós en 
pes respecte 

de l'àrid 

4.0 - 6.0 3.5 - 5.5 3-5 

 
El contingut òptim del lligant bituminós es determinarà mitjançant assaigs al 
laboratori. 
Assaigs: 
Les característiques dels materials a utilitzar, es comprovaran abans d'utilitzar-
los, mitjançant la realització d'assaigs del tipus i freqüència que 
s'assenyali,d'acord amb la Normativa Vigent o a criteri de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), encara que en el preu hi 
constin Tn, realment executats en obra. En aquest preu s'inclouen tots els 
materials i totes les operacions necessàries per a la fabricació, el transport, 
l'estesa i la compactació de la mescla, els regs d'adherència, imprimació i 
penetració necessaris, la neteja i protecció de vorades i l'anivellació de totes les 
tapes i reixes de registre. 
 
550 PAVIMENT DE FORMIGÓ 
Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en 
massa o armat, o per una capa contínua de formigó armat. 
Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistència a flexotracció 
i són el HP-40 i el P-35. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i rasants. 
Ha de tenir junts transversals  de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre 
ells no superiors a 5 m.   
Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm, 
realitzats amb serra de disc. 
Els junts de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material 
a col·locar pot ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es col·locaran 
quan el paviment estigui limitat per algun element constructiu molt rígid 
(embornals, pous de registre etc.) i en els encreuaments pels carrers. 
El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada. 
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Per a l'execució s'inclouen les operacions següents : 
- Col·locació dels encofrats fixes o mòbils. 
- Col·locació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les 
mestres 
- Estesa de formigó 
- Compactació amb regle vibratori 
- Execució de juntes en fresc 
- Realització de la textura superficial 
- Acabat 
- Curat i protecció del formigó fresc 
- Desencofrat 
- Segellat dels junts 
 
Especialment en temps sec i/o calorós es tindrà particular cura en impedir que el 
formigó perdi la humitat necessària pel seu enduriment tot el temps que duri el 
seu procés. 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats de 
paviment. 
Els junts es mesuraran i abonaran per metres (m) 
 
560 RAJOLS HIDRÀULICS DE MORTER DE CIMENT 
Es defineix el panot com a la rajola d'una capa d’empremta de morter ric en 
ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
S'estableixen els següents tipus: 
a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 9 pastilles (panot). 
b) 20 x 40 x 5, 40 x 60 x 7 i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior llisa sense relleus i 
amb les arestes ben definides. 
El projecte podrà definir altres tipus a més dels indicats. 
Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (12 mm) 
de gruix sobre una cara inferior de base. En tot cas la capa de desgast serà d'un 
mínim de deu mil·límetres.(10 mm) a tota la peça. 
Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 41.008 per a la 
classe 1ª en tot allò que no sigui modificat expressament pel present Plec 
Particular i, a més, han d’acomplir: 
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* Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), una pressió 
de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de 
carborundum per via humida, el desgast mitjà en pèrdua d'alçada serà inferior a 
dos mil·límetres (2 mm). 
* La variació màxima admissible  en els angles serà de quatre dècimes de 
mil·límetre (0,4 mm). 
* La rectitud de les arestes  serà més gran a l'u per mil (0,001%). 
* La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no 
serà més gran de cinc dècimes de mil·límetre (0,5 mm). 
* La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos mil·límetres (2 mm). 
* El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, serà d'un deu per cent 
(10%) en pes. 
* La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada no serà més petit, per 
cara-tracció cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2) i dors 
tracció trenta quilograms per centímetre quadrat (30 Kg/cm2). 
* Les llosetes no seran geladisses, no presentaran en la cara superior de 
desgast cap senyal de trencament o desperfecte. 
 
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: en primer lloc 
s'abocarà el formigó HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, es reglejarà 
per a deixar la superfície homogènia i amb un resguard respecte a la rasant 
acabada que permeti la col·locació del morter i les rajoles i es deixaran els forats 
pels escossells. 
El panot es posarà de la següent manera: sobre la base de formigó en massa, 
s'estendrà una capa de morter en sec M-40a, amb un gruix mig de dos 
centímetres (2 cm), empolsegant-la per damunt amb ciment portland, i posant a 
l'estesa per sobre d'aquesta les llosetes de panot sense junta, fins tenir una bona 
superfície, reglejant-la i colpejant-la amb maceta, tenint cura amb els pendents. 
No presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua quedarà 
estancada. Una vegada realitzada aquesta operació, s'aplicarà una beurada 
abundant de ciment portland molt diluïda i una segona més rica en contingut de 
portland per reomplir les juntes. 
Les altres llosetes es posaran així: sobre la base de formigó en massa, 
s'estendrà una capa de morter de ciment portland M-40 amb un gruix mig de dos 
centímetres (2 cm) i sobre la qual es col·locaran les peces sense junta, fins tenir 
una bona superfície, reglejant-la i colpejant-la a truc de maceta, tenint cura amb 
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els pendents. No presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua 
quedarà estancada. Una vegada realitzada aquesta operació, es reompliran les 
juntes amb sorra fina. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats ( m2), realment col·locats. 
En el preu s'inclou el morter de col·locació, la beurada i els talls necessaris de 
les peces per ajustar-les a les possibles irregularitats.  
 
561 LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
Es defineix com a llambordes prefabricades de formigó de mesures similars a les 
llambordes de pedra natural, col·locades sobre una base de formigó o bé de 
sorra, que constitueixi un paviment de calçada o de vorera. 
Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 
Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 
cm) d'amplada i vuit centímetres (8 cm) de gruix. 
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar 
de dues maneres , a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant al 
damunt d'aquesta una capa de formigó HM-20 consistència seca del gruix indicat 
al Projecte, una capa de morter de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les 
llambordes, abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que 
quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en la rasant prevista, una 
vegada assentades es piconarà amb una piconadora, i es reompliran les juntes 
amb una beurada de ciment pòrtland que es retirarà de la cara vista dels 
llambordins abans de que s'endureixi. 
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
d'aquesta, una capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm ), posant les llambordes 
damunt d'aquesta i colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la 
seva capa de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es 
piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.  
La direcció facultativa es qui determinarà quina de les dues maneres s'utilitzarà. 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) i per metres lineals (m) si són 
mestres, realment col·locades. 
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562 RAJOLS DE TERRATZO (VIBRAÇ PETRI) 
 
Es defineix com a la rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, pols 
de marbre i sílice en les degudes proporcions i granulometries, que formen la 
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid gruixut, que 
constitueix el dors. 
Està constituït per una cara superior de desgast, d'aspecte rugós, de dotze 
mil·límetres ( 12 mm) de gruix  i una cara inferior de base de trenta-vuit 
mil·límetres (38 m/m). 
Les normes de qualitat que han de complir són:  
* Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 
m), per via humida, el desgast mitjà en pèrdua d'alçada serà de set dècimes de 
mil·límetres (0,7 mm). 
* La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada serà, per cara tracció, 
seixanta-quatre quilograms per centímetre quadrat (64 Kg/cm2) i dors-tracció 
quaranta-un quilograms per centímetre quadrat (41 Kg/cm2). 
* El coeficient d'absorció d'aigua, serà del sis per cent (6%) en pes. 
* Les peces  no seran geladisses.  
L'execució de les obres es realitzaran de la següent manera: s'abocarà un llit de 
formigó HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, que es reglejarà per deixar 
la superfície homogènia, deixant els forats pels escossells. 
Sobre la base de formigó, es col·locaran les peces sense junta, agafades amb 
morter de ciment pòrtland M-40a, fins que tingui una bona superfície, reglejant-la 
i colpejant-la a truc de maceta, tenint cura amb els pendents. 
  
Amidament i abonament  
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment col·locats. 
En el preu s'inclou el morter de col·locació i els talls necessaris de les peces per 
ajustar-les a les possibles irregularitats. 
 
564 LLAMBORDES CERÀMIQUES 
Es defineix com a llambordes ceràmiques les peces de mesures similars a les 
llambordes de pedra natural, col·locades sobre una base de formigó o bé de 
sorra, que constitueixi un paviment de calçada o de vorera. 
 
Han d'acomplir les següents condicions: 
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* Ser homogènies i de textura compacta. 
* Ser resistents a compressió i a flexió. 
* No presentar taques, eflorescències, escostronats, fissures, exfoliacions ni 
laminacions que puguin alterar la seva resistència i durabilitat. 
* No poden ser geladissos. 
 
Les seves mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres 
( 10 cm) d'amplada i sis centímetres ( 6 cm) de gruix. 
 
L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera : es poden col·locar 
de dues maneres, a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
d'aquesta una capa de formigó HM-20 consistència seca de deu centímetres (10 
cm) de gruix, una capa de morter de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les 
llambordes, abans que aquest no s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que 
quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en la rasant prevista, una 
vegada assentades es piconaran amb una piconadora, i es reompliran les juntes 
amb una beurada de ciment pòrtland. 
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
d'aquesta, una capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm ), posant les  llambordes 
damunt d'aquesta i colpejant-les amb un  martell fins que quedin assentades i la 
seva capa de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es 
piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra. 
Correspon a la Direcció Facultativa determinar, si no estigués definit al Projecte, 
quina de les dues maneres s'utilitzarà. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) i per metres lineals (m) si són 
mestres, realment col·locades. 
 
565 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA 
Es defineix com a paviment de pedra granítica que esta format per peces 
prismàtiques de pedra granítica subministrades de la pedrera a tall de serra i 
amb acabat superficial abuixardat, flamejat i polimentat o a tall de serra, 
col·locades a truc de maceta sobre base de formigó, per a zones de caçada o de 
vorera, preses a morter magre i rejuntades amb sorra de gra fi. 
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Ha de complir les condicions següents: 
- No tenir esquerdes ni fissures. 
- Ser homogènies i geomètriques ben definides 
- Ser resistents al desgast (inferior a 1,3 mm en un recorregut de 250m ) 
- Tenir adherència als morters  
- No ser geladisses 
- Tenir una resistència a compressió superior a 900 Kg/cm2 
 
El gruix de la peça ira en funció de les mides d'aquesta, i en cap cas serà inferior 
als 6 mm. 
Les cares no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la textura i el 
color uniforme i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o 
escantonades, encara que siguin degut al transport o a la pròpia manipulació de 
l'obra 
 
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar 
de dues maneres, a) sobre la base del formigó i b) sobre la base de sorra. 
 
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
aquesta una capa de formigó HA-25 consistència seca de gruix indicat al 
Projecte, una capa de morter de 5 cm de gruix, posant les llambordes abans que 
aquesta s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i 
la seva cara de trànsit estigui a la rasant prevista, una vegada assentades es 
piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra fina. 
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
d'aquesta, una capa de sorra de tres centímetres, posant les llombardes damunt 
d'aquestes, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i la 
seva cara de trànsit estigui a la rasant prevista, una vegada assentades es 
piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra. 
 
Correspon a la Direcció Facultativa determinar quina de les dues maneres 
s'utilitzarà. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
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571 VORADES I GUALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat 
que, col·locat sobre una base de formigó en massa HM-20, delimita la superfície 
d'una calçada o una vorera.  
Es defineix com a gual de formigó prefabricat, a les peces intercalades en les 
vorades, que mantenen la mateixa alineació i rasant , concebudes per a facilitar 
l'accés de  vehicles, amb peces especials de rampes al centre, i peces de 
lliurament a la vorada recta en els dos extrems. 
Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la seva part externa 
portaran una capa extraforta resistent als desgast que tindrà un gruix mínim de 
25 mm. 
Les normes de qualitat que han de complir són: 
* Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies, mínim tres-cents 
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
* Desgast  per fregament, en un recorregut de mil metres (1000 m), pressió de 
sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborundum a 
raó d'1 gram/cm2 en via humida, el desgast mesurat en pèrdua d'alçada, serà 
inferior a dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 
* Resistència a flexo-compressió, estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per 
centímetre quadrat (60 o 80 Kg/cm2). 
Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, 
mantindran la seva textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que 
estiguin deteriorades o escantonades, encara que sigui degut al transport. 
Les dimensions de les peces seran: 
- Llargada mínima 80 cm. 
- Amplada en la base de la secció transversal, 22 cm. 
- Amplada superior de la secció transversal, 19 cm. 
- Alçària de la secció transversal, 30 cm. 
- Plint de la peça 15 cm. 
No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetre. 
L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 
Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a 
excepció de las destinades a corbes. 
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Les corbes de radi  10 m no es podran composar amb peces ni semi-peces 
rectes sinó que caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 
Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es 
defineixen per a aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la 
Direcció Facultativa. 
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: les peces 
s'assentaran sobre un llit de formigó i es col·locaran directament sobre el formigó 
abans que s'adormi. 
Les juntes entre les vorades serà d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter 
de ciment pòrtland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya. 
 
Amidament i abonament 
Les vorades i guals es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml), realment 
executats.  
 
575 ESCOSSELLS  
Es defineix com a escossell l'element format per quatre vorades de formigó 
prefabricat, recte o corb que delimita el forat per permetre la plantació d'arbres a 
zones pavimentades. 
Han de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de 
formigó, art. 571 del PG-3. 
L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces 
s'assentaran sobre un llit de formigó i es podran col·locar directament sobre el 
formigó mentre s'adormi o bé quan ja s'hagi adormit, agafat amb morter de 
ciment pòrtland M-40a ( 1:6 ) segons assenyali la Direcció Facultativa, reomplint-
se les juntes amb beurada de ciment pòrtland. 
Quan l'escossell sigui quadrat, la cara superior de la vorada estarà a la mateixa 
rasant que el panot de la vorera. I serà de 1,00 x 1,00 m exterior, si no s'indica el 
contrari. 
Si l'escossell és rodó, la cara superior de la vorada estarà per sobre de la rasant 
de la vorera, uns set centímetres ( 7 cm). Si no s'indica el contrari. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitats ( ut.) realment executades. 
 
581 RIGOLES DE LLOSETES BLANQUES 
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Es defineix com una rajola composta d'una capa  d'empremta, de morter ric en 
ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric 
en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
Tindran  forma de quadrat, de trenta centímetres (30 cm) de cantó i vuit 
centímetres ( 8 cm) de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze 
mil·límetres (12 mm) amb la superfície llisa. 
 
Les normes de qualitat que han de complir són: 
* Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 
m), una pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu 
de carborumdum (per via humida), el desgast mitjà en pèrdua d'alçada serà in-
ferior a un amb cinc mil·límetres (1,5 mm). 
No s'admetran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al 
que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos 
mil·límetres (2 mm), més o menys.  
L'execució de les obres es farà de la manera següent: les llosetes s'assentaran 
sobre un llit de formigó H-175 de vint centímetres ( 20 cm) de gruix, agafades 
amb morter de ciment portland M-40a (1:6), i una beurada de ciment blanc; les 
llosetes es col·loquen sense junta.  
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml), realment executats. 
 
590 PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL/ARTIFICIAL 
Es defineix com a paviment de pedra natural o artificial, el format per peces de 
pedra en forma de lloses, bé de forma regular o irregular, col·locades sobre un llit 
de formigó o de sorra, que constitueixi un paviment de vorera o plaça. 
 
Ha d'acomplir les condicions següents: 
* Ser homogenis, de gra fi i uniforme, textura compacta. 
* No tenir esquerdes, coqueres ni restes orgàniques. 
* Fer soroll clar en colpejar-les amb un martell. 
* Tenir adherència als morters. 
* Ser resistents al desgast. 
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Les dimensions seran les assenyalades en els plànols i/o indicades per la 
Direcció Facultativa. 
La cara superior serà plana i les seves arestes no estaran trencades ni 
desgastades. 
L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera : es poden col·locar 
de dues maneres , a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra.  
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
d'aquesta una capa de formigó HM-20 de consistència seca del gruix indicat al 
Projecte, una capa de morter de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les 
peces, abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin 
ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada 
assentades es piconaran amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb 
sorra fina. 
 
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre 
d'aquesta, una capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm), posant les peces 
damunt d'aquesta i colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la 
seva capa de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es 
piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.  
La Direcció Facultativa determinarà quina de les dues maneres s’ha d'utilitzar. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. 
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6. OBRES DE FÀBRICA I ALTRES ESTRUCTURES 
 
600 ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGONS 
Es defineix com el conjunt de barres d'acer que es col·loquen en la massa del 
formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a què està sotmès. 
L'acer que s'utilitza, és acer corrugat AEH-500N,amb un límit elàstic de cinc mil 
cent quilograms centímetre quadrat (5100 Kg/cm2), i compleix totes les 
condicions exigides en l'EHE. 
Les armadures es col·locaran netes, exemptes de brutícies i d'òxid no adherit; es 
disposaran tal com indiquen els plànols de detall, procurant que no es produeixi 
cap moviment de les armadures en el moment de l'abocament i la compactació 
del formigó, i mirant que aquest les envolti sense deixar coqueres. 
Es prendrà especial cura en què la disposició i el sistema de subjecció sigui tal 
que, en funció dels encofrats i del sistema d'abocament a utilitzar resulti a tota 
l'obra el recobriment previst pel projecte. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per quilograms (kg), que resultin de l'especejament dels 
plànols.  
Estan compreses en els esmentats preus totes les operacions i els mitjans 
necessaris per a realitzar el doblegat i posada a l'obra. Així mateix, estan 
inclosos els carregaments, els ganxos, els solapaments que no figurin en 
plànols, els elements de sustentació, els separadors, les pèrdues de retalls, els 
lligaments, i tot el material necessari pel seu muntatge i afermament. 
 
 
 
630 OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
Es defineix com a obres de formigó en massa o armat, aquelles en les quals 
només s'utilitza com a material fonamental el formigó reforçat, en aquest cas 
amb armadures d'acer, que es col·locaran al formigó per a resistir els esforços. 
En la fabricació, transport i posada en obra s'acompliran les prescripcions de la 
Instrucció del formigó estructural, EHE. 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
 - Formigó HM-20 (només formigó en massa) de 20 N/mm2 de resistència 
característica a vint-i-vuit (28) dies. 
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- Formigó HM-20 o HA-25 (en massa o armat) de 25 N/mm2 de resistència 
característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó HM-30 o HA-30 (en massa o armat) de 30 N/mm2 de resistència 
característica a vint-i-vuit (28) dies. 
Les resistències característiques es determinen d'acord amb els criteris definits 
per l'EHE. 
Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes especificades 
a l'EHE, sempre que s'utilitzi en la construcció d'elements resistents, murs, pilars, 
etc. 
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un 
minut (1') i inferior al minut i mig  (1'30"), de tal forma que la consistència del 
formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
A més de les prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó 
no perdi compacitat ni homogeneïtat.  
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre 
cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a 
l'obra del formigó, sense l'autorització de la Direcció Facultativa.  
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol 
de les característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se 
seguiran les prescripcions de l'EHE. 
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la 
formació de bosses de pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes 
especificades a l'EHE. 
Es prohibeix l'ús de cendres volants en la dosificació del formigó, així com 
afegir-hi aigua un cop amassat. 
Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes 
perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari 
aplicar, en aquests paraments, lliscats, que no podran ser, en cap cas, executats 
sense l'autorització prèvia del director facultatiu. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions 
d'aspecte seran a compte del contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
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 - Paraments vistos = sis mil·límetres (6 mm). 
 - Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
El control de qualitat es farà d'acord amb el que estableix la Instrucció EHE. El 
nivell se control serà el NORMAL llevat que la Direcció Facultativa estableixi altra 
cosa. 
Pel que fa a la interpretació de resultats i a les mesures a aplicar en cas de 
resultats deficients o anormals, s'estarà també a les previsions de l'EHE per 
aquestes eventualitats. La utilització de mesures alternatives, incloses les 
contemplades com l'adopció discrecional per la pròpia Instrucció EHE, no podran 
ser exigides pel Contractista i la decisió correspondrà, dintre dels marges de la 
Instrucció, a la Direcció Facultativa. 
Amidament i abonament 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els 
plànols de detall resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres 
cúbics (m3). 
L'extensió, el piconament i/o vibrat, l'execució de juntes, operacions de curat i 
altres operacions necessàries a criteri de la Direcció Facultativa per a l'execució 
del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
Advertiment sobre l'abonament de les obres de formigó 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a 
les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol d'aquests, que 
figuren al Projecte o ordres escrites de la Direcció Facultativa. Per tant, en cap 
cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista 
pel seu compte, sense tenir l'autorització de la Direcció Facultativa. 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, 
indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat 
ordenada la seva execució per la Direcció Facultativa per escrit i fent constar, de 
manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el 
contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la 
definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.  
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657 PARETS DE FABRICA DE MAÓ CERÀMIC 
Es defineix com parets de fàbrica de maó ceràmic aquelles constituïdes per 
maons ceràmics agafats en morter. 
Els tipus de maons ceràmics que s’utilitzen són: 
- Maó massís o totxo massís. 
- Maó perforat o calat o totxo perforat o calat. 
- Maó foradat o totxana. 
 
Els maons hauran de complir les condicions següents: 
- Ser homogenis i de textura compacta. 
- Tenir una resistència a compressió segons la Norma UNE 67.026, un valor no 
inferior a 98 Kp/cm2 per a maons massissos i perforats, i no inferior a 48 kp/cm2 
per maons foradats, en fàbriques resistents. 
- No presentar taques, eflorescències, escostronats, fissures, exfoliacions ni 
laminacions que puguin alterar la seva resistència i duració. 
- Tenir adherència als morters.  
- La seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al catorze per cent (14%), 
segons la Norma UNE 67.027. 
- No hauran d'ésser geladissos, segons la Norma UNE 67.028. 
 
S'utilitzarà morter de ciment pòrtland M-80a (1:4), M-40a (1:6), segons el tipus de 
fàbrica, per a agafar les peces de maó es pastarà a mà o amb mitjans mecànics. 
Els maons es col·locaran segons l'aparell previst als plànols o segons indiqui la 
Direcció Facultativa. 
Les parets de fàbriques de maó ceràmic s'aixecaran sobre un fonament de 
formigó en massa HM-20. 
Abans de col·locar-los, els maons s'humitejaran perfectament amb aigua. Les 
fàbriques s'hauran d'aixecar per filades horitzontals a tota l'extensió de l'obra, 
quan calgui aixecar dues parts d'una fàbrica, de manera discontínua, es deixarà 
escalonada o bé es deixarà alternativament entrants i sortints, amb l'objecte de 
lligar perfectament la fàbrica que s'executi després. 
Els paraments de fàbrica de maons es faran amb la cura i les precaucions 
adients perquè qualsevol element es trobi en el pla, la superfície i el perfil previst 
en els plànols.   
Els acabats dels paraments de fàbrica poden ser: 
- A cara vista. 
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- Per a arrebossar i lliscar. 
 - Per a revestir amb d'altres materials. 
No s'executaran fàbriques de maons quan la temperatura ambient sigui inferior a 
sis graus centígrads (6). En temps calorós es ruixarà freqüentment amb aigua, 
per tal d'evitar la dessecació ràpida del morter. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) o bé per metres quadrats (m2) si 
el gruix és constant, realment executats. 
 
680 ENCOFRATS i MOTLLES 
Es defineix com encofrat l'element destinat a moldejar "in situ" els formigons i els 
morters. Poden ser recuperables o perduts, aquests últims són els que queden 
dintre del formigó. 
El tipus, constitució i característiques del encofrats i del producte desencofrant 
hauran de merèixer l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
L'execució inclou les operacions següents:  
- Construcció i muntatge. 
- Desencofrat. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, 
hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa 
prevista del formigonat no es produeixen moviments locals de més de cinc 
mil·límetres (5 mm). 
Les superfícies interiors dels encofrats han de ser suficientment uniformes i llises 
per aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, 
bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (5 mm). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per 
facilitar l'encofrat, no han de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, 
especialment el fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta 
tasca. 
Les juntes entre els diferents taulers han de permetre l'entumiment de les 
mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin 
escapar la pasta durant el formigonat. 



 

     
  

 
 

Jaume Masclans Francesch                                                                             
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 

61 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i els 
resultats dels quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar 
l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin 
d'aquelles garanties. 
El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del 
formigó quedin ben acabades. Es poden utilitzar "matavius" per aixamfranar les 
arestes, sempre que la Direcció Facultativa ho autoritzi. 
Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista ha de tenir 
l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
El desencofrat s'ha de fer sense cops ni sotragades, tant aviat com sigui 
possible, sense perill pel formigó, i així començar al més aviat possible les 
operacions de cura. 
El termini de desencofrat ha de ser el que determini la Direcció Facultativa, 
sempre d'acord amb l'EHE. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), de superfície de formigó 
mesurat sobre plànol, llevat de que formi part d'una unitat d'obra per a la qual hi 
hagi un preu unitari en el Q. de P.. Si no hi ha cap preu per l'encofrat s'entendrà 
inclòs en el del m3 de formigó posat a obra. 
El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries (inclosa la 
cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant el 
formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el tractament antiadhe-
rent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, els matavius, els 
llistons verticals. 
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7. SENYALITZACIÓ  
 
701 SENYALS DE CIRCULACIÓ 
Es defineixen així les plaques degudament sustentades que serveixin per  
advertir, regular i informar a l'usuari en relació a la circulació i les itineraris. 
Les senyals de circulació poden ser pòrtics, banderoles, cartells d'alumini, 
senyals reflectants, inclosos llurs elements, metàl·lics de sustentació i ancoratge. 
 
Materials 
Compliran el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metàl·lics seran 
galvanitzats, així com els elements de fixació. L'encastament es realitzarà amb 
formigó HM-20. Els cartells o elements de sustentació hauran de ser capaços de 
suportar, en condicions adequades de seguretat, una pressió de vent de setanta-
cinc quilograms per metre quadrat (75 kg/m2). Els cartells d'orientació a instal·lar 
en pòrtics i banderoles seran d'alta intensitat i estaran constituïts per un plafó 
d'alumini, la resta, per una xapa d'acer. 
 
Amidament i abonament 
Els senyals, pòrtics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut.) 
d'acord al seu tipus, col·locades en obra. 
Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en 
obra, si no s'indica el contrari. 
Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu 
de les diferents unitats. 
S'inclou el subministrament, el replanteig, l'execució de fonaments i la col·locació 
de tots els elements. 
 
 
702 MARQUES VIALS 
Es defineixen com a tals la senyalització horitzontal per mitjà de marques vials 
sobre el paviment per a separació de carrils de circulació i les bandes contínues 
de prohibició d'avançament amb pintura reflectant així com les reflectants de 
color blanc se separació de vial i vorera, i d'altres elements que serveixen per 
regular la circulació de vehicles i vianants. 
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El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director de l'obra les punts on comencen i acaben les línies contínues i 
discontínues. 
El Contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre o 
maquinària a utilitzar, posant a disposició de l'Administració les mostres de 
materials que es considerin necessàries per un anàlisis en el laboratori. 
 
Materials 
S’empraran pintures de la classe B (color blanc), de coeficient de valoració W1, 
definit a l'apartat 278.5.3 del PG-3, no inferior a sis amb vuit (6,8). 
La pintura serà homogènia, estant els seus components ben dispersats, i 
presentarà una consistència uniforme. 
La pintura en envàs ple i recentment obert, serà fàcilment homogeneitzable, per 
agitació amb una espàtula adequada. Desprès de ser agitada no presentarà 
coàguls, pells, ni dipòsits durs, ni tampoc s'observarà flotació de pigments. 
S'empraran materials termoplàstics aplicables en calent i d'assecat instantani 
(SPRAY-PLACTIC). Aquests materials s'aplicaran per extensió o polvorització, 
permetent l'addició de microesferes de vidre. 
 
Característiques generals dels materials 
El material serà sòlid a temperatura ambient i de consistència pastos a quaranta 
graus centígrads (40� C.). 
La pintura no augmentarà la seva consistència més de cinc (5) unitats krebs, el 
terme de romandre divuit (18) hores en una estufa a seixanta graus centígrads 
(60� C.) en envàs hermèticament tancat així com tampoc es formaran gels, 
coàguls, ni dipòsits durs. 
La pintura romandrà estable i homogènia, no originant-se coagulacions ni 
precipitacions, quan es dilueixi una mostra de cent vint centímetres cúbics (120 
cm3) d'una fracció de petroli la qual no destil·larà més del deu per cent (10%), en 
volum a temperatura superior a cent setanta graus centígrads (170� C.). 
El material aplicat no es deteriorarà per contacte amb clorur sòdic, clorur càlcic i 
altres agents químics utilitzats normalment contra la formació de gel en les 
calçades, ni a causa de l'oli que pugui dipositar el trànsit. 
L’índex de retracció de les mateixes no serà inferior a u amb cinc (1,5) quan es 
determini segons el mètode d’immersió MELC 12.31. 
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Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable, 
després dels respectius tractaments com són aigua, àcid i clorur càlcic, tal com 
es descriu en la MELC 12.29. 
Tots els materials hauran de complir amb la "BRITISH STANDARD 
SPECIFICATION FOR ROAD MARKING MATERIALS". 
La pel·lícula de "Sprayplàstic" blanca una vegada seca, tindrà color blanc pur, 
exempt de matisos. 
La reflactància lluminosa direccional per el color blanc serà d'aproximadament 
vuitanta (80), MELC 12.97. 
El pes específic del material serà de dos quilograms per litre (2 kg/l), 
aproximadament. 
Els assaigs de comparació s'efectuaran tinguin en compte les especials 
característiques del producte, considerant-se la seva condició de premescla pel 
que s'utilitzarà els mètodes adequats per tals assaigs que podran diferir dels 
utilitzats amb les pintures normals, ja que per la seva naturalesa i gruix no 
hauran de tenir un comportament semblant. No serà inferior a noranta graus 
centígrads (90�C.), l'assaig haurà de realitzar-se segons el mètode de bola o 
anell, ASTM B-28 58T. 
El fabricant haurà de declarar la temperatura de seguretat, aquesta és la 
temperatura a la qual el material pot ser mantingut per un mínim de sis (6) hores, 
en una caldera tancada o en la màquina d'aplicació sense que tingui lloc una 
seria degradació. Aquesta temperatura, no serà menor se S + cinquanta graus 
centígrads (S + 50� C.), on S és el punt de reblaniment mesurat segons ASTM 
B-28 58T. La disminució en il.luminància utilitzant un espectrofotómetre de 
reflectància EL amb filtres sis-cents u, sis-cents cinc i sis-cents nou (601,605 
609), no serà major a cinc (5). 
Quan es sotmeti a la llum ultraviolada durant setze (16) hores, la disminució en el 
factor de il·luminació no serà més gran de cinc (5). 
El percentatge de disminució el alçada d'un con de material termoplàstic de 
dotze centímetres (12 cm) de diàmetre i cent més cinc mil·límetres (100 + 5 mm) 
d'alçada durant quaranta-vuit (48) hores a vint-i-tres graus centígrads (23� C), 
no serà més gran de vint-i-cinc per cent (25%). 
Sis (6) de du (10) mostres de cinquanta mil·límetres (50 mm) de diàmetre i vint-i-
cinc mil·límetres (25 mm) de gruix, no hauran de sofrir deterioració sota l'impacte 
d'una bola d'acer caient des de dos metres (2 m) d'alçada a la temperatura 
determinada per les condicions climàtiques locals. 
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La resistència a l'abrasió serà mesurada amb l'aparell Taber utilitzant rodes 
calibre H-22. Per el que s'aplicarà el material sobre un xapa de model d'un vuitè 
de polzada (1/8") de gruix i es sotmetrà a la proveta a l'abrasió lubricada amb 
aigua. La pèrdua de pes després de dues-centes (200) revolucions no serà més 
gran de cinc grams (5 gr.). 
 
 
El material es compondrà especialment d'agregat, pigment i obtenidor i vehicle 
en les proporcions següent: 
 - Agregat      46% 
 - Microesferes de vidre    20% 
 - Pigment i estenedor    20% 
 - Vehicle      20% 
 
Execució de l'obra 
S'aplicarà amb facilitat a brotxa, per pulverització, o per altres procediments 
mecànics correntment emprats a la pràctica. 
El material no serà aplicable sobre pols de detritus, fang o matèries estranyes 
similars o sobre velles làmines de pintura o material termoplàstic escamat. Si la 
superfície de la calçada està a una temperatura menor de deu graus centígrads 
(10� C) o està humida s'assecarà adequadament mitjançant un escalfador. 
Per evitar la decoloració o l'esquerdat degut a l'escalfada excessiva, el material 
s'afegirà al pre-escalfador en peces no més gran de quatre quilograms (4 kg) i 
barrejades mitjançant un agitador mecànic i en una caldera preferiblement 
dotada de "jacket" per evitar el sobreescalfament local. Una vegada barrejat el 
material, serà utilitzat tant ràpidament com sigui possible i en cap cas serà 
mantingut en les condicions anteriors de temperatures màximes, per més de 
quatre (4) hores, incloent el rescalfament. 
És condició indispensable per l'aplicació de pintura sobre qualsevol superfície, 
que aquesta es trobi completament neta, exempta de material sense compactar 
o mal adherit i perfectament eixuta. 
Per eliminar la brutícia les parts o mal adherides que presentin les superfícies de 
morters i formigons, s’empraran raspalls amb pues de menor duresa que els 
utilitzats per les bituminoses. 
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La neteja de la pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjançant un 
rentat intens amb aigua, continuant el reg de les esmentades superfícies fins que 
l'aigua que escorri sigui totalment neta. 
La pintura s'aplicarà sobre les superfícies rugoses que facilitin la seva 
adherència, per la qual cosa les que siguin excessivament llises de morter i 
formigons es tractaran prèviament mitjançant raig de sorra, fregament en sec 
amb pedra abrasiva de sorra gruixuda o solució de clorhídric al cinc per cent 
(5%) seguida de posterior rentat amb aigua neta. 
Si la superfície presentés defectes o forats notables es corregiran els primers, i 
s'ompliran els últims amb materials de naturalesa anàloga que els d'aquells, 
abans de procedir a l'extensió de la pintura. 
En cap cas s'aplicarà la pintura sobre la superfície de morters i formigons que 
presentin florescències. Per eliminar-les, un cop determinades i corregides les 
causes que les produeixen, es mullaran amb aigua les zones amb florescències 
que es desitgi netejar, aplicant a continuació amb una brotxa una solució amb 
àcid clorhídric al vint per cent (20%) i fregant passats cinc minuts (5 m) amb un 
raspall de pues d'acer, a continuació es rentarà abundantment amb aigua. 
No podran executar-se marques vials en dies de fort vent o amb temperatures 
inferiors a deu graus centígrads (10� C). 
Sobre les marques recentment pintades haurà de prohibir-se el pas de tot tipus 
de trànsit mentre duri el procés d’assecat inicial de les mateixes. 
No podran executar-se marques vials el dies que així ho disposi la Secció de 
Trànsit i Transports, i per altres circumstàncies climatològiques desfavorables, i 
per causes que, a judici de l'esmenada Secció, ho justifiquin. 
L'aplicació de pintura sobre els paviments per obtenció de les diferents marques 
segons el sistema utilitzat, automàtic o manual, haurà de reposar als següents 
consums mínims: 
Pintura d'aplicació automàtica............... 0,720 kg/m2 
Pintura d'aplicació manual..................... 0,920 kg/m2 
Materials d'aplicació en fred.................. 2,500 kg/m2 

Materials d'aplicació en calent............... 2,500 kg/m2 

Tanmateix, en l'eliminació de marques antigues, mitjançant decapant el consum 
mínim serà de 2 kg/m2 
L'aplicació s'efectuarà mitjançant màquina automàtica. 
 
Amidament i abonament 
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Les marques vials es línies contínues i discontínues es mesuraran a abonaran 
per metres (m) la línia efectivament pintada amb les corresponents amplades, 
Els passos de vianants i d'altres paviments diferenciats, fletxes, senyals i 
paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície 
realment pintada. 
S'inclou la pintura reflexiva, replanteig i premarcatge, decapat de les marques 
vials existents, neteja de la superfície a pintar, subministrament i aplicació de la 
pintura i microesferes reflectants i pèrdues, en el seu cas, protecció de les 
marques vials, maquinària i tota la mà d'obra necessària per la seva execució, 
així com elements auxiliars de desviament de trànsit i senyalització provisional. 
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8. MOBILIARI URBÀ, JARDINERIA, REG I AIGÜES  
 
802 PAPERERES METÀL·LIQUES 
Consisteix en la col·locació de papereres metàl·liques trabucables o no, pintades 
al foc, sobre pals d'acer galvanitzat, ancorats al paviment de panot o altres 
paviments. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitats (ut.) realment col·locades. 
 
803 PILONES DE VIALITAT 
Consisteix en la col·locació de pilones de fosa, encastades o collades amb 
espàrrecs o cargols d’ancoratge, prèvia solera de formigó.  
Les pilones podran ser escamotejables o no, segons es defineixi, i totes aniran 
acabades amb una capa de pintura d’emprimació i una capa de pintura del tipus 
oxiron de color gris o color determinat en el projecte. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) realment col·locades. 
 
811 AIGUA DE REG 
Es considera aigua de reg l'element líquid emprat per hidratar material vegetal 
per a un bon desenvolupament. 
 
Condicions generals  
L'aigua de reg ha de procedir de la xarxa pública d'aquest municipi. Si tingués un 
altre origen s’hauria de comunicar a la Direcció Tècnica de l'obra. 
 
Amidament i abonament 
No es farà cap amidament ni abonament de l'aigua emprada, encara que l'origen 
sigui de fora de la xarxa pública d'aquest municipi. 
 
814. TERRA VEGETAL 
S'anomena terra vegetal la capa superficial del sòl fins a arribar a una fondària 
de 20-40 cm i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada. 
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Condicions generals 
S'utilitzaran en la preparació del substrat per a arbres, palmeres i arbusts. Ha 
d'estar neta de males herbes, plagues i malalties. 
 
Amidament i abonament 
L’amidament i abonament de la terra vegetal cal fer-lo per metres cúbics (m3) 
realment estesos, mesurats en replegues a una vegada estesos. També es pot 
fer per metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, 
segons el que estableixi el quadre de preus núm. 1 del Projecte. 
 
817. ARBRES 
Vegetal llenyós, que arriba a 5 m d'alçària o més, no es ramifica generalment 
des de la base i posseeix una tija principal, anomenada tronc. 
Contenidors i formes de conreu 
Arrel nua : 
S'entén per arrel nua els arbres subministrats amb el sistema radical net, sense 
adherències de terra o substrat. 
 
Xarxa : 
S'entén per planta conreada i subministrada amb xarxa aquella que s'ha conreat 
al camp amb testos de reixa de material plàstic, tipus polipropilè, per a la 
contenció del sistema radicular, i que es subministra amb la reixa. 
 
Pa de terra : 
S'entén per pa de terra o mota el conjunt del sistema radical i la terra que s'hi 
troba íntimament relacionada. cal arrencar les plantes amb cura, tallant terra i 
arrels amb un tall net i amb precaució que no es disgregui. 
El pa de terra s'ha de presentar lligat amb una xarxa metàl.lica de ferro no 
galvanitzat. En casos específics es realitzarà amb xarxa i escaiola. 
En d'altres condicions també podran anar recoberts amb palla o molsa i lligades 
amb arpilleres de jute. 
 
Contenidors i testos : 
Recipients de forma troncocònica invertida de material plàstic, ceràmic, de fusta i 
d'altres. es classifiquen i es denominen pel diàmetre superior. S'entén per planta 
amb contenidor aquella que ha estat conreada o desenvolupada, pel cap baix, 
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un any abans de plantar-la, en contenidor, dins del qual es transporta fins al lloc 
de plantació. 
 
Transport 
a) S'ha de fer una bona planificació del transport dels arbres : ha de ser com més 
ràpid millor, per minvar els efectes que aquesta operació pugui produir als 
arbres. 
b) Els arbres s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, 
degudament immobilitzats i recoberts amb un material de protecció per evitar 
possibles cops, deshidratació, ferides, etc. 
c) Cal tenir una cura especial amb aquells arbres que necessitin unes condicions 
de transport diferents a causa de les característiques pròpies de creixement. 
d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva 
o qualsevol altre dany produït per inclemències climatològiques. 
e) Cal fer totes aquestes operacions amb la màxima cura, ja que es tracta 
d'éssers vius. 
 
Obertura i rebliment de clots 
a) L'obertura de clots per a plantar arbres s'ha de fer en la primera intervenció 
amb màquina i després cal perfilar manualment les dimensions exigides en el 
projecte. 
b) Les dimensions mínimes dels clots de plantació per a arbres han de ser de 
dues vegades el diàmetre de les arrels o pa de terra en sentit horitzontal i una 
vegada i mtja la fondària en sentit vertical. Per a arbres d'alineació s'ha de fer un 
desfonament proporcional a tota la superfície de l'escossell. 
Han de tenir una superfície mínima d'1 m2. 
c) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la 
meteorització del sòl. 
d) En cas d'arbres d'arrel nua, sempre cal substituir tota la terra del clot per terra 
fèrtil. 
Si l'arbre és presentat amb contenidor, regiran les directrius establertes per la 
direcció facultativa. 
e) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar els arbres, cal dur a 
terme les tasques següents : 
- S'utilitzarà la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient 
per al desenvolupament radicular. 
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- es barrejarà amb terra fèrtil i s'abonarà si el material és homogeni i mitjanament 
adient per al desenvolupament radicular. La terra excavada s'haurà de portar a 
l'abocador. 
f) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, 
bosses de plàstic, etc.) que quedi a l'obra un cop realitzada la plantació l'ha de 
retirar la mateixa empresa adjudicatària a l'abocador autoritzat. 
 
Substrats per a arbres : 
- Composició física : 
. Sorra grollera : 75 - 80 % 
. Llim i argila : 20 - 25 % 
. Carbonat càlcic : < 10 % 
. Humus : 10 - 15 % 
- Granulometria : cap element superior a un centímetre i mig (1.5 cm);  de vint a 
vint-i-cinc per cent d'elements entre dos i deu mil.límetre (2-10 mm). 
- Composició química, percentatges químics : 
. Nitrògen : tres per mil ( 3 per 1000) 
. Fósfor total : 250 p.p.m. 
. Potassi : 120 p.p.m. 
. Relació C/N aprox. 10 
. Continguts en clorurs inferiors a 138 p.p.m. 
. pH entre 6 - 7. 
 
Condicions generals 
a) Els arbres subministrats han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin 
desenvolupat prou les arrels per establir el més aviat possible un equilibri amb la 
part aèria. 
b) Les arrels dels arbres subministrats a arrel nua no han d'estar malmeses, sinó 
presentar talls nets i sense ferides. 
Han de tenir un copiós sistema radicular secundari que els permeti viure en els 
primers estadis vegetatius. 
No han de presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o bé 
per defecte de gelades, com tampoc símptomes de podriment. 
c) Les motes han de complir les dimensions adequades a cada cas. Han de tenir 
prou teixit radicular per aconseguir l'adherència del volum necessari de terra, per 
la qual cosa aquesta haurà de ser de textura mitjana. 
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El tronc de l'arbre ha d'estar unit a la terra de forma rígida sense permetre 
moviments que puguin airejar les arrels. 
d) Els contenidors cal que estiguin nets de vegetació espontània per no 
contaminar zones limítrofes. Cal tenir una cura especial amb la presència de 
grama. 
e) Els arbres no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir 
en creixements anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. 
Es rebutjaran tots aquells que presentin símptomes de mancances nutricionals. 
Concretament es controlaran els abonats nitrogenats excessius que puguin 
donar lloc a arbres amb desenvolupaments vegetatius excessius i una mala 
adaptació posterior. 
f) Es rebutjaran els arbres amb ramificacions defoliades, poc ramificades o mal 
formades. 
g) Aquelles espècies que per les seves característiques no puguin ser adquirides 
amb el calibre exigit es tutoraran convenientment. 
 
Controls de rebuig 
a) Els arbres que hagin estat col.locats en contenidors han d'haver 
homogeneïtzat el pa de terra antic amb el nou, formant un conjunt. Es rebutjaran 
els arbres en que la massa radicular no ompli la totalitat del contenidor. 
També es rebutjaran aquelles partides d'arbres envellides en què el substrat 
estigui esgotat i la planta, desproporcionada. 
No s'admetran arbres que presentin les arrels amb espiralitzacions lignificades, 
sobretot quan es trobin al coll de l'arrel o a l'arrel principal indicant una proporció 
inadequada. 
Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta 
s'hauria alimentat amb la terra del viver. 
Els arbres s'han d'haver col.locat al contenidor pel cap baix durant un any, com a 
fase prèvia a la plantació posterior. 
b) Es rebutjaran els arbres que en qualsevol dels òrgans o a la fusta pateixin (o 
puguin ser portadors de) plagues o malalties. Es tindrà una cura especial a la 
presència de fongs. 
c) Es rbutjaran arbres que durant el transport o la càrrega hagin sofert 
maltractaments amb el trencament de brancatge, troncs o pa de terra 
consegüent. També es rebutjaran aquells que hagin patit fortes sequeres i 
presentin pansiment de fulles i tiges. 
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d) Tots els arbres han de complir la forma i la mida especificada i es rebutjaran 
els que no ho compleixin. També es rebutjaran aquells que, malgrat tenir les 
mides i la forma especificades, hagin tingut creixement desproporcionat a causa 
de trctaments especials, adobaments excessius o els que s'hagin conreat sense 
l'espaiament necessari. 
e) Es rebutjaran els arbres escaiolats que tinguin l'escaiola parceilment trencada 
o amb gruixos excessius. 
Tampoc s'admetran els que tinguin tota l'escaiola fresca ni els que escanyin el 
coll de la planta. 
El pa de terra ha d'estar perfectament format, sense esquerdes que denotin 
sequera o amb sortida de nombroses arrels. es rebutjaran, tant amb pa de terra 
com escaiola, aquells arbres en que el tronc es bellugui sobre la base. 
Es rebutjaran els arbres en què el pa de terra s'esmicoli pel fet de no tenir un bon 
arrelament. De la mateixa manera es rebutjaran els de contenidor que tinguin 
massa arrels principals fora, que facin intuir que la planta ha estat visquent del 
terreny on ha estat assentada. 
En el cas de l'arrel nua, es rebutjaran els que presentin talls mal fets i en general, 
podriment, deshidratacions, etc. 
f) Els arbres no han de presentar ferides ni en el,tronc ni en el brancatge, bé 
siguin d'origen mecànic o patògen. 
es rebutjaran aquells arbres que no s'hagin protegit un cop realitzada la plantació 
i hagin patit cops o ferides a l'escorça de vehicles, de maquinària de la 
contractació o per accions de tipus laboral. L'empresa adjudicatària haurà de 
substituir els arbres malmesos. 
g) Es rebutjaran els arbres que presentin símptomes deguts  a un excés de 
salinitat procedent tant de l'aigua de reg com del sòl. També es rebutjaran els 
que presentin mancances fisiològiques per bloqueig d'oligoelements o 
deficiències. 
h) Es rebutjaran els arbres víctimes del vandalisme. 
 
Amidament i abonament :  
Els arbres es mesuraran i s'abonaran per unitats, segons es detalla a la partida 
d'obra corresponent. El preu inclou l'excavació manual del sot, el transport de 
tota la terra a l'abocador, i l'aportació de terra franco sorrenca adobada. 
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831 TUB DE POLIETILÈ. 
El tub de polietilè pur es pot fabricar a alta pressió anomenat "polietilè de baixa 
densitat", o a baixa pressió, anomenat "polietilè d'alta densitat". 
Sempre es considerarà el polietilè del tipus alimentari si no s'especifica el 
contrari. 
 
 
Característiques 
El polietilè pur fabricat a alta pressió "baixa densitat" tindrà les característiques 
següents: 
- Pes específic fins a nou-centes trenta mil·lèsimes de gram per centímetre cúbic 
(0.930 gr/cm3), UNE 53188. 
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) 
milionèsimes per grau centígrad. 
- Temperatura d'estovament vuitanta-set graus centígrads (87�C.), realitzat 
l'assaig amb càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en dos (2) grams per deu minuts (10 
min.), UNE 53118. 
- Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20� C.) igual o major que mil dos-
cents (1.200) kG/cm2. 
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material a tracció), 
no serà menor de cent (100) quilograms per centímetre quadrat i l'allargament a 
la ruptura no serà inferior a tres-cents cinquanta per cent (350%), UNE 53142. 
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) tindrà les característiques 
següents: 
- Pes específic fins a nou-centes quaranta mil·lèsimes de gram per centímetre 
cúbic (0.940 gr/cm3), UNE 53188. 
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) 
milionèsimes per grau centígrad. 
- Temperatura d'estovament no menor de cent graus centígrads (100�C.), 
realitzat l'assaig amb uns càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en quatre dècimes (0.4) de gram per 
deu minuts (10 min.), UNE 53118.  
- Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20� C.) igual o major que nou mil 
(9.000) kg/cm2. 
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- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material), no serà 
menor de cent noranta (190) quilograms per centímetre quadrat, l'allargament  a 
la ruptura no serà inferior a cinquanta per cent (50%) amb velocitat de cent més 
menys vint-i-cinc (100 ± 25) mil·límetres per minut, UNE 53023. 
 
Execució de les obres 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre les 
contraccions degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de 
direcció i sortides de ramals s'han de fer, únicament, per mitjà d'accessoris 
adequats normalitzats de junt elàstic a pressió. Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho 
perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Cada cop que s'interrompi el muntatge, cal tapar les extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar les brosses. 
 
Amidament i abonament 
Cal mesurar i abonar per metres lineals (ml) realment col·locats; en el preu 
s'inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió 
de les peces especials, així com el llit de sorra de riu >= 5 cm. de gruix. 
 
838 PLANTES 
S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat 
criades en un altre lloc, són arrencades d'aquest i plantades al lloc de plantació. 
 
Condicions generals  
- Procedència i selecció: 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de 
vivers acreditats i  ubicats a zones on els factors ecològics de les quals siguin 
semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions. 
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i la varietat escollida, i 
també haurà de tenir les sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions  
 
Tècniques Particulars. 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada 
espècie i que adquireixen al viver de procedència. L'aspecte i l'edat de la planta 
hauran de correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que 
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tinguin les dimensions i aspecte exigits, perquè ho hagin aconseguit amb major 
nombre de sabes del normal. 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, 
presentant ostensiblement aquest mostres d'haver estat repicat al viver. 
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques 
de les plantes seran de la satisfacció de la Direcció d'Obra. 
- Condicions fitosanitàries: 
Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals sofreixin o presentin símptomes 
d'haver sofert alguna malaltia criptogàmica o atac d'insectes, i les que presentin 
ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la 
manca de cura en la preparació al viver i en el transport. 
 En aquest cas, el contractista estarà obligat a reposar totes les plantes 
rebutjades, per d'altres en perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec 
totes les despeses que aquestes reposicions causin. 
 
 
 - Preparació i transport:   
A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la 
plantació, és fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament 
dels extrems d'aquestes comporta la desaparició dels meristems de creixement. 
A més, si això succeís, es produiria un desequilibri entre la part aèria i el sistema 
radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles infe-
riors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors. 
La preparació per el trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat 
efectuada un o dos anys (1 o 2) abans de la data de la plantació i de la manera 
següent: durant l'època de la paralització del període vegetatiu s'excava una rasa 
en forma de corona circular al voltant de l'arbre, per tal de seccionar totes les 
arrels secundàries que s'estenen més enllà del diàmetre de l'esmentada corona i 
formar un mota coberta amb escaiola armada amb filferros. 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal 
i el seu diàmetre dependrà de la mida de l'arbre. 
El transport haurà d'efectuar-se al més ràpid possible i s'hauran de prendre totes 
les precaucions necessàries, per tal de no deteriorar cap de les parts de la 
planta. 
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, 
palla, falgueres, etc., i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar 
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que el vent o la insolació assequi excessivament les arrels, i si les condicions 
atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es protegiran també les 
seves parts aèries. 
El nombre de plantes, transportades des del viver o la plantació ha de ser el que 
diàriament pot plantar-se i, si per qualsevol causa ès superior, es dipositarà la 
planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sinó 
també part de les copes, i si el terreny no fos humit, es regarà per tal de 
mantenir-lo en les condicions adequades. 
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els 
envasos quedin fixos i suficientment separats, per tal que les plantes no pateixin 
deterioraments o trencaments a llurs parts aèries. 
 
843 REGS D'AIGUA  
Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) 
procediments generals d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon 
procediment, es distingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per 
imbibició. 
Execució dels regs 
Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del 
matí i a les darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix 
moment en que cada planta es planti, i els de sembra immediatament després de 
compactat l'humus. 
Es farà de tal manera que no provoquin el descalament de les plantes ni 
comporti erosions i rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, 
per tal d'evitar que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre 
uniformitat a la gespa, acumulant-se a determinats llocs i produint calbes a 
d'altres.   
 
Amidament i abonament  
Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, 
per tant, no es procedirà al seu Amidament i abonament per separat.  
Els regs successius tampoc no són d'abonament directe, ja que es consideren 
inclosos a la unitat "Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir 
aquesta, s'entén que l'import dels esmentats treballs queda inclòs en els preus 
unitaris respectius, no procedint cap indemnització. 
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845 CONSERVACIÓ DE LES PLANTACIONS  
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, 
esporgada, artigues, excavacions de sots, tractaments fito-sanitaris, execució de 
vents i tutors, regs, etc., la reposició a les plantacions i sembres i quantes cures 
culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 
realitzades.  
 
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal.lació de reg, obra civil 
accessòria, instal.lació elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions 
compliran el prescrit als corresponents articles del present Plec.  
 
Execució de les Obres  
Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les 
respectives unitats d'obra. 
Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la 
zona d'obra i zones confrontats, transportant a l'abonador els materials que 
sobrin i que hagin estat rebutjats, cobrint les rases, retirant les instal.lacions 
provisionals, etc.  
 
Amidament i abonament 
La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres es d'abonament 
directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris.  
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur 
recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de 
les plantacions" que figuri al Pressupost del Projecte. 
 
En cas de no existir la partida alçada especifica per a la conservació de les 
plantacions, s'entén que l'import dels esmentats treballs resta inclòs als 
respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena 
d'indemnització. Però en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els 
treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de 
seguir conservant les plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, 
ajustant-se en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals.  
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850 XARXA ABASTAMENT D'AIGUA 
Abastament d'aigües 
El contractista executarà les obres i emprarà el material d'acord amb el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua 
(Ministeri d'Obres Públiques, 1974), i amb la normativa de la Companyia 
subministradora d'aigua. 
Els treballs comporten l'obertura de rases, estesa dels llits de sorra, instal·lació 
de les conduccions amb tots els elements i accessoris necessaris per tal de 
configurar la xarxa dibuixada als plànols, i rebliment i compactació de rases. 
 
Per a l'accionament de les vàlvules s'utilitzaran trampillons, amb els quals no 
serà necessària la construcció d'arquetes. 
 
Condicions dels materials 
Les conduccions seran tubs de fosa dúctil amb una adequada resistència al 
desgast i a la corrosió. Les característiques mecàniques seran les següents : LE 
= 300 MPa, Rn = 420 MPa. L'allargament mínim serà del 10 % per DN < 1000 i 
del 7 %  per DN > 1000. 
Les canonades, juntes i peces especials seran del tipus i característiques 
emprades normalment i acceptades per la Companyia subministradora com a 
futura responsable de la conservació i explotació del servei. 
 
Proves i recepcions 
En la fase prèvia d’acceptació dels materials, caldrà comprovar el timbratge de 
les canonades i peces especials que han d'especificar la marca del fabricant, 
l'any de fabricació, el diàmetre interior i la norma de fabricació. Així mateix, s'han 
de comprovar els resultats de les proves en fàbrica de les diferents canonades i 
peces, tal com s'especifica en el Plec de Condicions Generals per a canonades 
d'abastament d'aigües del Ministeri d'Obres Públiques de 1974. 
 
Es farà un control d'anivellament i del gruix de sorra necessari per assentar-hi les 
canonades. Així mateix, cal comprovar el gruix de protecció de sorra, evitant que 
quedin situats a distàncies inferiors a les mínimes reglamentàries. 
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Abans de fer la recepció de la xarxa d'aigües i en presència d'un representant de 
la Companyia subministradora, s'efectuaran les proves de pressió interna i 
d'estanquitat sobre trams de canonada muntada, tal i com indica el Plec de 
Condicions del Ministeri d'Obres Públiques ja referit. 
 
Les proves esmentades es faran després d'haver muntat i protegit les 
canonades, però abans de reblir totalment les rases, de manera que lesa juntes 
quedin vistes i puguin veure-s'hi les possibles fuites. 
 
851 CANALITZACIÓ D'AIGUA 
Es defineix com la xarxa formada amb tub de fibrociment que constitueix la 
conducció d'aigua, estant aquesta soterrada, i els elements accessoris especials 
de les conduccions tals com vàlvules, comportes, ventoses, etc. 
Les canonades de fibrociment seran de les característiques assenyalades en els 
plànols i tant ells com els elements necessaris per al seu muntatge s'ajustaran al 
previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades 
d'abastament d'Aigua del Ministeri d'Obres Públiques, del que es fa un resum : 
Els tubs hauran de presentar interiorment una superfície regular i llisa, sense 
protuberàncies ni esvorancs. A la zona d'unió també complirà aquestes 
condicions la superfície exterior del tub. 
Els gruixos efectius no hauran de ser inferiors a vuit mil·límetres (8 mm). Seran 
tals que el coeficient de seguretat entre la pressió normalitzada marcada al tub i 
la pressió de ruptura per pressió interna sigui al menys igual a dos (2). 
Les longituds útils dels tubs no seran inferiors a tres metres (3 m) per a 
diàmetres menors a cent mil·límetres (100 mm) i a quatre metres (4 m) per als 
diàmetres superiors. Aquestes longituds es podran rebaixar per a acoblaments, 
connexions, etc. 
Totes les vàlvules estaran previstes per a una pressió nominal de 10 Kgs/cm2. 
Les vàlvules portaran, per tal de muntar-les a la canonada, brides perforades a 
PN10, segons la norma UNE 19153. 
L'elastòmer serà innocu enfront de l'aigua. 
En cas que l'eix de subjecció del disc no sigui continu, s'haurà de complir, com a 
mínim, el que disposa la Norma AWWA C-504 quant a la profunditat de la 
inserció en cos i disc. 
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El desmultiplicador per a accionament de la vàlvula haurà de subministrar, a 
cabal constant al voltant, un cabal creixent a les proximitats de la tanca, que 
n'asseguri l'estanqueïtat i disminueixi la pressió per cop d'ariet. 
Pel que fa a la resistència mecànica del desmultiplicador, és preferible que sigui 
del tipus cargol-femella, accionant un sistema del tipus biela-maneta per tal 
d'aconseguir un gir a 90 graus. 
El sentit de gir per a la tanca serà el de les agulles del rellotge. 
Assaigs : 
Es faran les següents comprovacions a fàbrica : 
- Examen visual de l'aspecte general dels tubs per comprovar si compleixen les 
condicions generals indicades en l'esmentat Plec. 
- Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud dels tubs. 
- Proves d'estanquitat de tots els tubs a la pressió normalitzada que serà el doble 
de la pressió de treball. 
- Proves de ruptura a pressió hidràulica interna d'un tub de cada lot de dos-cents 
(200) tubs. 
Si ho exigeix el Director de les obres es faran les següents proves a un tub de 
cada lot de dos-cents (200) tubs : 
- Prova de resistència a la flexió longitudinal. 
- Prova de resistència al xoc. 
- Prova de resistència a la flexió transversal. 
- Prova de resistència a la tracció simple. 
- Prova de resistència a la compressió. 
- Prova de resistència a l'aixafament. 
- Prova d'impermeabilització sotmetent les peces a una pressió interior de cinc 
metres (5 m) d'aigua, no perdent-se més d'un litre per hora i metre lineal (1 
l.h/ml). 
Tots els assaigs indicats es faran d'acord amb l'esmentat "Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Canonades d'abastament d'aigua" del M.O.P.U. 
 
Col·locació : 
La col·locació dels tubs complirà les normes del Plec de Prescripcions Tècniques 
per a canonades d'abastament d'aigua, del que es transcriuen les fonamentals : 
Els tubs baixaran a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats 
segons el seu pes i longitud. Un cop al fons de la rasa, s'examinaran aquests per 
a assegurar-se que el seu interior estigui lliure de sorra, pedres, etc., i es 
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realitzarà el seu centrat i perfecte alineació; aconseguit això es procedirà a 
falcar-los i acordar-los amb una mica de material reblert per a impedir el seu 
moviment. 
Cada tub haurà de centrar-se amb els adjacents; en cas de rases amb 
inclinacions superiors al deu per cent (10 %), la canonada es col·locarà en sentit 
ascendent.  
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua esgotant amb bombes o 
deixant desguassos a l'excavació. 
En general no es col·locaran més de cent metres (100 m) de canonada sense 
procedir al reblert, al menys parcial per a evitar la possible flotació dels tubs en 
cas d'inundació de la rasa i per a protegir-los de cops. 
Col·locada la canonada i revisada pel Director de l'obra, podrà ser tapada 
seguint les normes de l'Art. 4.11, però deixant al descobert les unions fins que 
hagi estat sotmesa a la pressió hidràulica i comprovada la impermeabilitat de les 
juntes. 
Les juntes dels tubs seran a base d'elements de goma, amb collarí d'estretor 
(tipus RK). 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats, s'inclou les 
pèrdues de material com a conseqüència dels retalls, i la repercussió de les 
peces especials. 
Els preus de compra i subministrament inclouen el transport fins a peu d'obra 
dels materials i la seva descàrrega. 
Els preus de muntatge i col·locació comprenen les despeses ocasionades pels 
enllaços provisionals i definitius que hagin de realitzar-se amb canonades 
existents i les proves indicades en el present Plec. 
L'amidament de les conduccions s'efectuarà directament en obra sobre l'eix de 
les mateixes, descomptant l'espai ocupat per les vàlvules i demés accessoris 
que siguin d'abonament per separat. 
Els elements accessoris especials de les conduccions tals com vàlvules, 
comportes, ventoses, etc., s'amidaran i abonaran per unitats (Un) realment 
col·locades, incloent les juntes i peces d'unió a les canonades entre les que 
estan situades, així com la seva col·locació, pintura i proves necessàries. 
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853 COL·LOCACIÓ DE LES CONDUCCIONS D’AIGUA I SANEJAMENT 
Generalitats 
Hom de fineix com col·locació de conduccions de aigua i sanejament a les 
operacions necessàries per a col·locar al interior de les rases les canonades de 
formigó precomprimit, fibrociment, formigó armat, formigó porós i fosa que 
constitueixen les conduccions d’aigua, sanejament i tubs de drenatge. Les 
operacions a efectuar són: 
- col·locació dels tubs 
- execució de les juntes 
- proves 
  
Col·locació dels tubs 
La col·locació complirà les normes del Plec de Prescripcions tècniques per a 
canonades d’abastament d’aigua. Transcrivim les normes fonamentals. 
Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats 
segons el seu pes i longitud. Un cop els tubs estiguin al fons de la rasa 
s’examinaran aquests per a cerciorar-se que el seu interior estigui lliure de sorra, 
pedres, etc. i es realitzarà el seu centrat i perfecte alineació, aconseguit això es 
procedirà a falcar-los i acordar-los amb una mica de material reblert per a 
impedir els seus moviments. 
Cada tub haurà de centrar-se amb els adjacents; en cas de rases amb 
inclinacions superiors al 10% la canonada es col·locarà en sentit ascendent. Les 
canonades i rases es mantindran lliures d’aigua esgotant amb bombes o deixant 
desguassos a l’excavació. 
En general no es col·locaran més de cent metres de canonada sense procedir al 
reblert, al menys parcial per a evitar la possible flotació dels tubs en cas 
d’inundació de la rasa i per protegir-los dels cops. 
Col·locada la canonada i revisada per l’Enginyer Director podrà ser tapada però 
deixant al descobert les unions fins que hagi estat sotmesa a la pressió 
hidràulica i comprovada la impermeabilitat de les juntes 
 
Proves 
Són preceptives les següents proves de la canonada de pressió instal·lada a la 
rasa. Per això el contractista proporcionarà tots els elements necessaris per a 
efectuar aquesta prova, així com el personal necessari. 
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Prova de pressió interior 
Entretant avança el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials a 
pressió interna per trams de longitud fixada per l’Enginyer Director. Com norma 
general, es recomana que tinguin una longitud aproximada als 500 m, però al 
tram escollit la diferència de cotes entre el punt de la rasant més baixa i el punt 
de la rasant més alta no excedirà del 10% de la pressió de prova. 
Abans de començar la prova, han d’estar col·locats a la seva posició definitiva 
tots els accessoris de la canalització; la rasa pot estar parcialment reblerta, 
deixant almenys les juntes descobertes. Hom començarà a omplir lentament 
d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els elements que puguin 
donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de 
baix a dalt un cop s’hagi comprovat que no existeix aire a la conducció. A ser 
possible, el tram es començarà a omplir per la part baixa, amb la qual cosa es 
facilitarà l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això no fos possible, l’ompliment es 
farà encara més lentament per a evitar que resti aire a la canonada. 
En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per a expulsió de l’aire i per 
a comprovar que tot l’interior del tram a provar es troba comunicat de la forma 
deguda. 
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica però en 
aquest últim cas haurà d’estar dotada de claus de descàrrega o elements 
apropiats per a poder regular l’augment de pressió amb tota lentitud. Hom 
disposarà en el punt més baix de la canonada a assajar i estarà dotada de dos 
manòmetres dels quals un d’ells serà proporcionat per l’Enginyer Director, 
prèviament comprovat per ell. 
Els punts extrems del tram a provar es tancaran convenientment amb peces 
especials que s’apuntalaran per a evitar lliscaments entre les mateixes o fuites 
d’aigua, i que han de ser fàcilment desmuntables per a poder continuar el 
muntatge de la canonada. Hom comprovarà curosament que les claus intermitjes 
en el tram en prova, d’existir, es trobin ben obertes. 
Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d’estar ancorades i les seves 
fàbriques fraguades suficientment. la pressió interior en prova en rasa de la 
conducció serà tal que s’aconsegueixi dos vegades la pressió màxima de treball. 
Hom estendrà com a tal, la estàtica de la xarxa. 
La prova durarà trenta minuts i hom considerarà satisfactòria quan durant aquest 
temps el manòmetre no acusi un descens superior a p/5 essent p la pressió de 
prova en rasa en atmosferes. Quan el descens del manòmetre sigui superior es 
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corregiran els defectes observats examinant i corregint les juntes que perdin 
aigua, canviant si es precís algun tub de forma que al final s’aconsegueixi que el 
descens de pressió no superi el previst. 
 
Prova d’estanquitat   
Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió, haurà de 
realitzar-se una d’estanquitat. L’Enginyer Director podrà subministrar els 
manòmetres o comprovar els subministres pel contractista. 
La pressió de prova d’estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi a la 
canonada a la qual pertany el tram en prova amb identitat de característiques. La 
pèrdua hom la defineix com la quantitat d’aigua que deu subministrar-se amb un 
bombí tarat dins la canonada de forma que es mantingui la pressió de prova 
d’estanquitat, després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat 
l’aire. 
La durada de la prova d’estanquitat serà de dues hores i la pèrdua en aquest  
temps serà inferior a : 

V= K x L x D 
essent: 
V= pèrdua total de la prova en litres 
L= longitud del tram de prova en metres 
D= diàmetre interior en metres 
 
Tot i així si les pèrdues fixades són sobrepassades el contractista a les seves 
expenses repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix ve obligat a 
reparar aquelles juntes que acusin pèrdues apreciables, encara quan el total 
sigui inferior a l’admissible. A les conduccions de sanejament serà suficient 
omplir els tubs d’aigua per trams i observar les juntes de la canonada d’aigua 
descoberta. El contractista vindrà obligat a substituir qualsevol tram de canonada 
o accessoris en el qual s’hagi observat defectes o esquerdes o pèrdues d’aigua. 
 
Muntage de la canonada de fosa 
A continuació es detalles les especificacions que cal tenir en compte per al 
muntatge de canonades de fosa dúctil amb junta automàtica flexible i junta 
exprés o Standard. 
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Muntage de la junta automàtica flexible 
1- Netejar perfectament l’interior de l’endoll, de forma especial l’allotjament per 
l’anell de goma , i untar amb pasta lubrificant exclusiva per a aquest ús. No 
s’admetrà l’ús d’altres productes com ara greixos, sabons, etc. 
2- Introduir l’anell de goma al seu allotjament amb els llavis adreçats cap al fons 
de l’endoll 
3- Untar amb pasta lubrificants la superfície interior de l’anell i l’extrem llis del 
tub. 
4- Marcar a la part llisa del tub una referència a una distància de l’extrem igual a 
la fondària de l’endoll disminuïda en un centímetre. 
5- Encarar l’extrem llis del tub amb l’endoll del següent i feu-lo penetrar fins a la 
referència marcada; cal no sobrepassar aquesta posició per a evitar contactes de 
metall amb metall, fet que restaria flexibilitat a la junta. 
El muntatge es realitzarà fent ús de dispositius senzills de palanca, per cadena o 
cable de tractel. 
 
Tallat dels tubs 
Per tal d’obtenir talls perfectes cal emprar estris tallatubs amb fulles especials o 
màquines de disc. Si s’ha d’empalmar l’extrem tallat amb un altre tub del mateix 
tipus, caldrà aixamfranar-lo prèviament amb una llima o bé amb aparells 
adequats per tal de no perjudicar l’anell de goma de la junta automàtica flexible. 
No cal realitzar aquesta operació si l’extrem tallat del tub s’ha d’empalmar amb 
una peça especial de junta exprés. 
 
Arrodoniment del tubs tallats 
Els talls realitzats en tubs de diàmetre 400 mm i superiors a una certa distància 
de l’extrem llis, presenten a vegades una lleugera ovalització. En cas que 
aquesta sigui apreciable, cal suprimir-la abans del muntatge per tal d’aconseguir 
un ajust correcte de l’extrem tallat, dins de l’endoll d’un altre tub o d’una peça 
especial. 
Per tal de dur a terme aquesta operació és convenient l’ús del següent equip: 
- un polipast de cable 
- un suport de polipast amb corró cable-guia 
- una sabata amb dos corrons cable guia 
És preferible efectuar l’operació d’arrodoniment del tub tallat fora de la rasa. Les 
instruccions a seguir són les següents: 
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1- verifiqueu que el tall del tub estigui ben fet i comproveu si s’ha efectuat 
l’aixamfranament del tall, en cas que l’extrem tallat hagi de ser introduït dins de 
l’endoll d’un altre tub amb la Junta Automàtica flexible. 
2- Munteu el polipast sobre el suport 
3- Un cop situat el tub sobre tacs de fusta, es col·loca el polipast i el seu suport, 
així com la sabata i el cable, aproximadament a uns quaranta centímetres de 
l’extrem tallat. La sabata i el polipast s’han de situar als extrems de l’eix principal 
de l’el·lipsi formada per l’ovalització. Maniobrar la palanca de polipast fins a 
prémer adequadament tot el conjunt i verifiqueu que el cable passa correctament 
sobre els corrons cable-guia. 
4- Continuar l’esforç de tracció sobre el cable mitjançant la palanca fins a 
suprimir l’ovalització del tub, tot vigilant curosament aquesta operació per a no 
sobrepassa la forma circular desitjada. 
5- Al mateix temps que es manté col·locat tot el dispositiu d’arrodoniment i en 
tensió, baixeu el tub a la rasa i munteu la junta ( ja que la deformació 
experimentada pel tub és elàstica ). 
6- un cop finalitzades totes les operacions de muntatge i unit l’extrem tallat del 
tub amb un altre tub o amb una peça, deslliureu tot el dispositiu i retireu-lo. 
 
Junta exprés o stàndard 
Per a la col·locació de la canonada de fosa amb junta exprés en rases, cal para 
esment de les següents prescripcions: 
1- Cal preparar la rasa amb l’excavació necessària per tal que el tub quedi a la 
seva rasant, un cop col·locat dins la rasa. 
2- Cal situar el tub davant del col·locat anteriorment, amb la contrabrida 
col·locada i la junta d’estanquitat. 
3- Es procedirà a netejar, amb un raspall dur, tant l’endoll com l’extrem llis del 
tub. 
4- S’introduirà l’extrem llis del tub a l’endoll, tot verificant la perfecta alineació de 
les peces i deixant un joc d’un centímetre entre l’extrem de la canya i el fons de 
l’endoll per tal de permetre la lliure dilació de les peces. 
5- feu lliscar la volandera per la canya, introduïu-la al seu allotjament i porteu-hi 
la contrabrida fins que ajustin totes dues. 
6- Col·loqueu els bulons i cargoleu els cargols a mà fins que topin amb la 
contrabrida. A continuació i amb claus especials de xerrac es torna a prémer el 
conjunt per passades successives i seguint sempre l’ordre de bulons 
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diametralment oposats. Al cap d’unes hores s’efectua el repàs dels bulons per a 
prémer-los perfectament. 
Tot seguit es procedirà a realitzar el rebliment seguint les prescripcions del 
present plec. 
 
855 VÀLVULES 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i 
aïllament de sector de la xarxa.En la seva construcció es faran servir únicament 
materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa modular, bronze, acer 
fos, acer inoxidable i elastòmer. 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà 
de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, 
a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de 
foneria estarà pintat. 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i 
tancar amb pressió nominal sobre una única cara sense esforços excessius. 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos , etc., seran 
d’acer o bronze i estaran perfectament ajustades. Els elements de goma o 
cautxú o d’altres materials inalterables seran resistent a l’erosió i a la corrosió. 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació de director d’obres. El 
tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
S’instal·laran segons les indicacions de la companyia subministradora. Es 
col·locaran dins d’arquetes que no portin eix telescòpic i, si en porten, es 
col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que 
permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i tapa de ferro 
colat ( amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de 
dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu 
desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta. 
 
860 VÀLVULES DE COMPORTA: 
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria 
modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per 
a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una única peça, fins i tot 
la valona de fixació. La femella serà de bronze. 
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El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable i 
els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a 
pressió nominal sobre una única cara. 
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub PE 
a cada extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb junts d’elastòmer. 
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9. REMODELACIÓ DE SERVEIS 
 
9.1.- XARXA DE TELEFONIA 
Materials 
Els materials seran els especificats per la COMPAÑIA TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.. 
Aquests materials seran els tubs de PVC, els suports distanciadors i les cobertes 
i tapes per a cambres i pericons. Les dimensions seran les especificades als 
plànols. 
 
Rases, col·locació de conductes i blindatge amb formigó 
La situació i dimensions de les rases i cambres de registre s'ajustaran a les 
especificacions dels plànols, llevat que el Director de l'Obra consideri convenient 
fer modificacions. 
La rasa s'excavarà donant-li un lleuger pendent cap a les cambres. D'aquesta 
manera, s'eviten punts baixos que afavoreixen l'acumulació de residus i es 
facilita la sortida d'aigües. 
Quan estigui anivellada la rasa, es col·locarà una solera de formigó de 8 cm i 
sobre aquesta la primera estesa de tubs. Els suports distanciadors es col·locaran 
cada 70 cm. Posteriorment es procedirà a abocar formigó fins cobrir 3 cm per 
sobre de la generatriu superior del tub, després es col·locarà una segona estesa 
de tubs i es repetirà l'operació tantes vegades com capes de tubs hi hagi. Sobre 
la darrera estesa de tubs es col·locarà una protecció de formigó de 8 cm. Un cop 
col·locats els tubs i les proteccions es procedirà al reblert de la rasa per tongades 
de 30 cm amb una compactació equiparable amb el terreny circumdant. 
Els tubs de PVC s'acoblaran mitjançant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de 
la copa de l'altre i enganxant-los amb un adhesiu adequat. 
 
Separacions entre conductes i coordinació de serveis 
La separació i distribució dels serveis, així com l'encreuament dels carrers, 
queda indicat al plànol corresponent a coordinació de serveis. 
 
Amidament i abonament 
Les conduccions de la pre-instal·lació telefònica s'amidaran i abonaran per 
metres linials totalment acabats, incloent el preu l'excavació i replè de la rasa, els 
formigons i d'altres materials necessaris per al correcte acabat de la unitat. 
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Les cambres de registre i pericons s'amidaran i abonaran per unitats totalment 
acabades. 
Els preus unitaris no inclouran tots els materials que, d'acord amb els convenis 
existents, han de subministrar les Companyies. 
 
9.2.- XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
Condicions generals 
A més de les Condicions Tècniques especificades en aquest Plec, seran 
d'aplicació les generals contingudes en els reglaments i normes referenciats al 
principi d'aquest document, que li siguin d'aplicació. 
Seran també d'obligat compliment les Normes particulars de les Companyies 
subministradores, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les 
esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable que es promulgui 
amb anterioritat a la contractació de l'obra. 
El Contractista s'obliga a mantenir amb les Companyies Subministradores el 
contracte necessari, mitjançant el tècnic encarregat, a fi i efecte d'evitar criteris 
diferents i posteriors complicacions. 
L'empresa especialista en electricitat, adjudicatària de la present part del Plec, 
realitzarà amb compte al seu càrrec, inclòs en les despeses generals del 
Projecte Elèctric de Mitja i Baixa tensió, de la totalitat de la instal·lació objecte del 
seu contracte o encàrrec, i gestionarà davant els Serveis d'Indústria i Energia de 
la Generalitat de Catalunya i l'Entitat Col·laboradora de l'Administració (si és el 
cas), la tramitació tècnica i administrativa fins obtenir els oportuns permisos per a 
la posada en servei de la instal·lació. 
 
Definició dels treballs 
Estaran compreses dins d'aquesta part, les obres i instal·lacions per a la xarxa 
de Mitja i Baixa Tensió. 
Les característiques fonamentals d'aquestes són les següents : 
- Xarxes de distribució de Mitja i Baixa Tensió : 
Fa referència a les rases, tubs, canalitzacions i tubs per a conduccions, 
proteccions i senyalitzacions, i estesa de conductors. 
- Estacions transformadores : 
Es considera dins d'aquest apartat l'obra civil necessària per a la definitiva 
instal·lació dels centres, les instal·lacions elèctriques internes d'aquestes i la 
xarxa de terres pròpia, tot disposat per al seu funcionament. 
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Característiques dels materials 
Tots els materials, inclosos els no descrits en aquest Plec, hauran de ser de 
primera qualitat. Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la 
instal·lació, el Contractista presentarà al tècnic encarregat els catàlegs, cartes, 
mostres, certificats de garantia, etc. dels materials a utilitzar en l'obra. 
Els tubs utilitzats seran de fibrociment o de PVC rígid, estancs i estables fins a 
una temperatura de 60º C. Així mateix, seran no propagadors de la flama i 
tindran grau de protecció set (7) contra danys mecànics. 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars. 
Els cables de distribució en b.t. seran d'alumini amb aïllament de polietilè 
reticulat (PRC), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0.6/1 
KV. 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables 
satisfaran el que indiquin les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 
21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019. 
Els cables de mitja tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i 
21.014. 
L'aïllament serà de Polietilè reticulat amb un gruix mínim de vuit mil·límetres (8 
mm). 
Sobre el conductor hi haurà una pantalla que no serà metàl·lica i que estarà 
formada per una cinta semiconductora, una capa extrusionada de mescla 
semiconductora o una combinació de totes dues. 
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no 
metàl·lica, associada a una part metàl·lica. 
L'acció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint 
graus centígrads (20º C) seran de setze mil·límetres quadrats (16 mm²) Cu i 1.16 
�/Km, respectivament. 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC 
semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil 
centímetres (1,500 i 3,000 cm). 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores i 
compliran les Normes 25 N 194 2ª revisió i 20 M041 1ª revisió, de FECSA. 
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant en la distribució com en els 
terminals, mitjançant cintes, anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats en 
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la Norma UNE 21.086, és a dir : Fase R color verd, Fase S color groc, Fase T 
color violeta i neutre color gris. 
Les estacions transformadores i el seu equipament i instal·lació definitiva es 
duran a terme amb materials que acompleixin amb tota la Normativa vigent que li 
sigui d'aplicació i homologats per les Companyies Subministradores. 
 
 
Conduccions per a canalitzacions de Baixa o Mitja Tensió 
Els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0.60 m.) de profunditat i 
quaranta centímetres (0.40 m.) d'amplària, com a mínim. 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps 
entre l'obertura i el seu rebliment; en cas de pluja o inundació, s'interrompran els 
treballs. 
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifiqui 
en els plànols. 
El cable se situarà, amb molta cura, en un llit de sorra i es taparà amb la suficient 
quantitat de sorra com perquè en col·locar la peça ceràmica de protecció, 
aquesta no arribi a tocar el cable. 
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient perquè els 
cables es puguin passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i 
no tindrà cap deformació ni forat. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada 
tub únicament passarà una línia. 
L'estesa de cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions 
mecàniques, doblecs excessius, o sigui arrossegat de manera que la coberta es 
pugui desgarrar. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient és 
inferior als zero graus centígrads (0º C). 
El volum de la rasa que quedi s'omplirà amb productes que provinguin de la 
mateixa excavació, sempre que la seva densitat mínima al pròctor normal sigui 
de mil quatre-cents cinquanta grams (1.450 Kg.) i no contingui elements majors 
de deu centímetres (0.10 m.) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent 
(5%). 
El rebliment s'efectuarà per capes de vint centímetres (0.20 m.) que hauran de 
cobrir l'amplària total de la rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat 
de noranta-cinc per cent (95%) del pròctor normal, abans d'efectuar el rebliment 
de la capa següent. 
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A una profunditat aproximada de vint centímetres (0.20 m.) es col·locarà una 
malla de senyalització de material plàstic, de les característiques indicades en 
els plànols. 
En els encreuaments de la calçada es col·locaran tants conductes com línies 
elèctriques hi hagi, més un de reserva, els quals aniran protegits amb formigó, 
segons especificació dels plànols. 
 
Connexions i derivacions 
Les derivacions s'efectuaran, sempre, a l'interior de pericons i les connexions es 
fixaran mitjançant ancoratges, i de manera ordenada, a la paret interior del 
pericó. 
Les connexions s'efectuaran amb molta cura a fi que, tant mecànicament com 
elèctricament, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la 
línia. 
A l'hora de preparar els diferents conductors per a la connexió, es deixarà 
l'aïllament necessari, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, 
és a dir, no tindrà cap tipus de material que impedeixi un bon contacte; durant 
l'operació no serà malmesa per les eines ni pel tracte. Les connexions i les 
derivacions s'efectuaran mitjançant terminals o manxons a pressió, situant el 
conjunt a l'interior d'ampolles, les quals, posteriorment, s'ompliran amb resina 
epoxi per a aplicacions elèctriques. 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció 
es farà amb molta cura i d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 
 
Amidament i abonament 
Estació transformadora 
L'esmentada unitat comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la 
construcció de l'estació, segons esquemes que figuren en els plànols, ampliats 
per les normes particulars de l'Empresa subministradora. 
Tots els treballs necessaris, com també l'aportació dels mitjans necessaris per al 
correcte acabament de l'obra es mesuraran per unitat (U) totalment acabada. 
 
Transformador 
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, el transport i el dipòsit del transformador 
adequat a les potències i tensions indicades. 
Es mesurarà per unitat (U) de transformador connectat i comprovat. 
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Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada i 
de sortida, protecció del transformador, etc.) necessaris per al correcte 
funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix, inclou els circuits 
auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, 
senyalització, circuit de terra i tot el material necessari per al bon funcionament 
de la E.T. 
Es mesurarà per unitat (U) totalment acabada i comprovada. 
 
Instal·lacions de Baixa Tensió 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, els cables i el quadre de 
distribució complet, de quatre més quatre (4+4) sortides protegides. 
Es mesurarà per unitat (U) totalment instal·lada i comprovada. 
 
Cables 
En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les 
operacions d'adquisició, transport, tragí i col·locació del cable, com també la 
retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considera inclòs en el preu per metre 
linial (ml) la part proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 
 
Conduccions per a canalitzacions de Baixa o Mitja Tensió 
El preu comprèn l'execució per metre lineal (ml) de rasa, segons les dimensions i 
característiques que s'assenyalen en les plànols corresponents. 
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la 
sorra que serveix de llit i el recobriment dels cables o les conduccions, la cinta de 
senyalització o les peces ceràmiques de protecció (segons plànols) i tots els tubs 
necessaris per a passar els cables (o el que convingui, canaletes prefabricades). 
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les 
canonades necessàries més el llit i la protecció de formigó, com també 
l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, sigui el que sigui el nombre de 
canonades (o canaletes) necessàries. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90%) del pròctor 
normal. 
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Es mesurarà per metre lineal (ml). 
 
Proves i Recepcions 
Proves per a la Recepció Provisional de les Obres 
Per a la recepció provisional de les obres, un cop acabades, la Direcció 
Facultativa de les mateixes, efectuarà, en presència dels Representants del 
Contractista, els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per a 
comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons 
les ordres de la Direcció Facultativa i de les modificacions que hagin estat 
autoritzades. La Contracta haurà d'aportar els aparells necessaris per a fer els 
mesuraments que s'esmenten més endavant. 
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva 
tensió de servei normal, demostrant el seu perfecte funcionament. 
Abans de la recepció provisional de les obres, la propietat haurà de disposar de 
tots els documents necessaris per a la immediata connexió de totes les 
instal·lacions; en particular : 
- Carta de les Companyies Subministradores acceptant els treballs que ha 
efectuat. 
- Butlletins de l’Instal·lador, segellats pels Serveis Territorials d'Indústria. 
- Autorització de connexió per part dels Serveis Territorials d'Indústria. 
 
Reconeixement de les Obres 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà, fins a deixar-les 
completament netes i desembarassades, tots els materials sobrants, les 
deixalles, els embalatges, les bobines de cables, els mitjans auxiliars, les terres 
sobrants de les excavacions i els rebliments, les escombraries, etc. 
Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel Tècnic 
Encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia i 
que no estan deteriorats en el seu aspecte i funcionament. També es 
comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres 
de connexió a terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat 
executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 
 
En particular, es verificaran al menys els aspectes següents : 
- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats 



 

     
  

 
 

Jaume Masclans Francesch                                                                             
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 

97 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

- Forma d'execució dels terminals, els entroncaments, les derivacions i les 
connexions en general. 
- Tipus, tensió i intensitat nominals. 
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
- Estat dels revestiments, les pintures i els paviments dels centres de 
transformació i absència d'esquerdes, humitats i penetracions d'aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement, i d'acord amb les conclusions 
obtingudes, es procedirà a efectuar amb les instal·lacions elèctriques els assaigs 
que s'indiquen en els Articles següents : 
 
Assaig de la Xarxa de Mitja Tensió 
S'efectuaran, successivament, els assaigs següents : 
1.- Es mesurarà la resistència, de l'aïllament entre conductors i entre aquests 
i terra. 
2.- Es procedirà a la posada en tensió de la xarxa, a ser possible, 
augmentant la tensió de forma creixent fins a arribar a la normal de servei, i en 
cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 
3.- S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa 
subministradora, deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues 
(72) hores, com a mínim. 
4.- Es mesurarà novament la resistència de l'aïllament.  
La resistència d'aïllament en ohms (�) no serà inferior a mil per U (1,000 x U), 
essent U la tensió de servei en volts (V). La posada en tensió i el manteniment 
en servei de la xarxa de mitja tensió no ha de provocar el funcionament dels 
aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni la fallada de 
l'aïllament dels cables i de les seves caixes terminals. 
A la vista dels resultats dels assaigs que es vagin efectuant, es decidirà la 
conveniència o no de portar a terme els següents. 
Assaigs de les Instal·lacions Elèctriques dels Centres de Transformació i 
Repartiment 
S'efectuaran els assaigs següents : 
- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats 
sotmesos a tensió i entre aquests i les parts que no estan en tensió, per a 
comprovar que compleixen el que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions 
Transformadores. 
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- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte a terra, de les parts 
actives de la instal·lació, la qual no haurà de ser inferior a mil per U (1,000 x U), 
essent U la tensió de servei en volts (V). 
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sis-temes de connexió a 
terra, tant dels corresponents a les parts metàl·liques, no sotmeses a tensió, com 
a les neutres dels transformadors, i haurà de complir el que s'indica en els 
reglaments vigents. 
Tots aquests assaigs s'han d'efectuar amb resultats satisfactoris, abans de 
sotmetre la instal·lació a la seva tensió de servei normal. 
 
Assaigs en la xarxa de Baixa Tensió 
- Assaig d'aïllament que es realitzarà per a cadascun dels conductors 
adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors actius aïllats. La mesura 
d'aïllament s'efectuarà segons l'indicat en l'article del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió corresponent. 
- Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual 
o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 
9.3.- XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
Llumeneres 
Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el 
mercat. 
Característiques:  Es rebutjarà qualsevol llumenera que presenti bonys o 
desperfectes, havent de tenir l'aspecte llis i la superfície sense senyals. 
Els dispositius de suspensió seran galvanitzats i hauran de resistir com a mínim 
cinc vegades el pes total de l'aparell. 
El sistema de fixació serà adaptable a diferents diàmetres. 
En les hermètiques, les cubetes o reflectors seran de material d'estabilitat 
garantida i que sigui capaç de resistir sense deformació les condicions tèrmiques 
creades en el servei de la llumenera. 
En l'interior anirà allotjat el reflector fermament subjectat, però que mitjançant un 
sistema simple permeti amb tota rapidesa desmuntar-lo per la seva neteja. 
L'alumini dels reflectors serà d'una puresa igual o superior al 99,70 per 100. La 
xapa emprada tindrà un gruix mínim de 1,5 mm abans de ser mecanitzada, i una 
vegada construït el reflector el seu gruix no podrà ser inferior a 0.6 mm. 
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La capa d'alúmina de l'anoditzat tindrà un gruix mínim de 4 micres. El reflector 
passarà satisfactòriament els assaigs de continuïtat de la capa, resistència a la 
corrosió i control de segellat. 
Les llumeneres hauran d'allotjar en el seu interior l'equip d'encesa de la làmpada. 
Les llumeneres es subministraran cablejades des del portalàmpades a la fitxa de 
bornes; l'aïllament dels conductors serà del tipus de silicona, capaç de resistir les 
temperatures existents en les immediacions de la làmpada. 
 
Dispositius: Disposaran dels següents: 
- De ventilació en les llumeneres hermètiques per la dissipació del calor produït 
per la làmpada. 
- D'enfoc, practicable des de l'exterior, inclòs amb la llumenera muntada. 
 
Recepció: Es rebutjaran totes les llanternes que donin nivells mitjos o 
uniformitats inferiors a les previstes en el projecte. Una vegada acceptat el tipus 
de llumenera, l'Enginyer Director farà un mostreig i enviarà a un laboratori oficial 
una quantitat no inferior al 5 per l00 de les llumeneres per a comprovar la corba 
fotomètrica, el gruix d'alúmina, la caixa anòdica i la resistència a la corrosió.  
 
Suports 
Procedència: Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el 
mercat. 
Característiques: els bàculs seran troncocònics o cilíndrics, de les dimensions 
especificades i construïts en xapa d'acer de 3 a 4 mm. de gruix, segons 
s'especifica en els plànols i/o en els preus unitaris. 
El seu dimensionat haurà d'estar calculat d'acord amb les Normes establertes 
per suportar les accions del vent. 
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una 
generatriu, realitzant-se la soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera 
controlada. 
No s'admetran soldadures transversals, excepte en aquells suports en que 
existeixin trams de diferents seccions que els conformin. 
En l'extrem inferior es soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions 
especificades en els plànols i dotada d'un cèrcol exterior de reforç i de carteles 
de suport. 
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La superfície exterior no presentarà taques, ratlles ni bonys i les soldadures 
estaran degudament polides, a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona 
regularitat. 
En el cas de construir-se el suport en varis trams, les unions es reforçaran amb 
un maniguet interior i les soldadures es poliran degudament per evitar que siguin 
fàcilment apreciables. 
Per l'ancoratge a la fonamentació es disposaran perns construïts en acer d'alta 
resistència a la tracció, roscats a l'extrem superior amb rosca d'una entrada i 
doblegats en ganxo a l'inferior per a millor subjecció a la massa de formigó. 
A una alçada de 500 mm. sobre la placa base es disposarà una obertura 
rectangular per l'accés a la caixa de connexions i protecció. Tindrà, soldat a les 
vores de l'obertura, un marc de passamà de ferro; la portella serà de planxa 
d'acer, amb els cantells arrodonits i dotada de dispositius de subjecció i 
tancament. 
Les dimensions del maniguet extrem per a la fixació de la llumenera es fixaran 
d'acord amb les característiques de la llumenera escollida per l'Enginyer Director. 
Els braços murals i els complementaris compliran amb les normes generals 
establertes pels bàculs, i es subjectaran mitjançant quatre perns ancorats a la 
façana i en suports apropiats respectivament. 
Pel que fa a l'angle d'inclinació, longitud i alçada a situar cada tipus de suport, les 
columnes, bàculs, complementaris i braços murals s'ajustaran al projecte; 
cuidant la uniformitat sobre el terreny i l'alineació de tot el conjunt. 
Abans de muntar els bàculs, complementaris i braços murals, l'empresa 
adjudicatària sol·licitarà als Serveis Municipals l'aprovació de la implantació; i 
acompanyarà als tècnics municipals en la seva inspecció, podent aquests 
sol·licitar quantes proves i acreditacions considerin pertinents. 
Els ancoratges, suports de braços i complementaris han de respondre als 
possibles esforços exigits en cada cas. 
En les façanes que s'hagin d'encastar suports es tindrà cura del remat de l'obra 
d'acord amb la qualitat de cada paret. 
Protecció contra la corrosió: els suports seran galvanitzats en tota la seva 
longitud, mitjançant immersió en bany calent; el bany de galvanitzat haurà de 
tenir un mínim del 98'5 per 100 de zinc pur en pes, i el dipòsit mínim sobre la 
superfície de la columna serà de 600 gr/m2., equivalent a un gruix de 84 micres. 
Totes les característiques del galvanitzat compliran amb la Norma UNE 37501. 
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Làmpades 
Procedència: Seran de marca reconeguda i registrada de primera categoria, i 
compliran amb els articles 49, 50 i 54 del "Reglamento de Verificaciones 
Eléctricas". 
Tipus: les làmpades de vapor de mercuri s'entendrà que són de les anomenades 
de color corregit, amb additius de terres rares i amb els fluxos inicials que 
s'indicaran més endavant. 
Les làmpades de vapor de sodi seran del tipus de les d'alta pressió; els seus 
fluxos s'indicaran més endavant. 
Les ampolles seran de vidre dur de forma ovoide i amb superfície mata, o bé en 
forma tubular i ampolla clara, segons determini l'Enginyer Director. 
Dolles ("casquillos"): Hauran de tenir un recobriment metàl·lic antioxidant. Haurà 
de garantir-se el seu funcionament correcte a temperatures de 200 ºC sense 
observar-se esquerdes ni esvorancs en la unió amb l'ampolla ni en les masses 
vítries que separen els pols de contacte. Els assaigs de resistència es faran 
col·locant les làmpades inclinades i en horitzontal. 
Ampolla: l'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, les 
deformacions tèrmiques i la pressió de la dolla ("casquillo") sense trencament, 
fins una temperatura màxima de 350 ºC. També ha de suportar en aquestes 
condicions, el xoc tèrmic provocat per la caiguda de gotes d'aigua a 15 ºC, sense 
trencament ni fisures del vidre. 
Característiques: La tensió mínima a l'inici de la descàrrega, la tensió d'arc i la 
corrent de la làmpada, seran les següents, amb una tolerància del 5 per cent. 
 
TIPUS DE MÍNIMA TENSIÓ  VOLTATGE DE    CORRENT DE   
 FLUX 
LÀMPADA  D'ENCESA       LA LÀMPADA     LA LÀMPADA    
 LLUMI. 
 
V.M.C.C.   +20ºC - 18ºC.         V.               A.        
 Lúm. 
 
  80 W.     180    210          115              0,8           
3700 
 125 W.     180    210          125              1,15           
6300 
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 250 W.     180    210          135              2,13       
 13000 
 400 W.     180    210          140              3,25      
 22000 
 
 
 
TIPUS DE MÍNIMA TENSIÓ   VOLTATGE DE    CORRENT DE    
 FLUX 
LÀMPADA   DE ENCESA      LA LÀMPADA     LA LÀMPADA    
 LLUMI. 
 VSAP 
  70 Ov.    198    220           90                1,0             5800 
 100 Ov.    190    200         100                1,2              9500 
 100 tub.   190    200         100                1,2           10000 
 150 Ov.    170    200         100                1,8           15500 
 150 tub.   170    200         100                1,8           16000 
 250 Ov.    170    200         100                3,-           25000 
 250 tub.   170    200         100                3,-           27000 
 400 Ov.    170    200         105                4,4           47000 
 400 tub.   170    200         100                4,6           48000 
1000 Ov.    170    200         110             10,3        120000 
1000 tub.   170    200         100             10,6        130000 
 
Làmpades de descàrrega a gas a baixa pressió. 
Sense reactància incorporada. 
Potència      Fluxe    Fluxe 
   W.                     Lúmens          Lúmens 
    7    400 
    9                        600 
  11                        900 
 
Amb reactància incorporada 
    Prismàtica            Opal 
    9               450                      375 
   13               600                        525 
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   18               900                        750 
   25            1200                     1050 
El fluxe lluminós és a les 100 hores de funcionament i es mesura després d'un 
200 per l00 del periode d'encesa; s'admet una tolerància del 5 per 100. 
El fluxe variarà al llarg de la vida de la làmpada, amb una reactància que 
subministri els valors nominals de tensió, de la següent manera: 
 
Làmpades de vapor de mercuri 
  8.000 h. de servei    90% en funcionament   80 i 125 W. 
  8.000 h. de servei    95% en funcionament  250 i 400 W. 
 12.000 h. de servei    85% en funcionament. 
 
Làmpades de vapor de sodi 
  2.000 h. de servei   97% en funcionament. 
  6.000 h. de servei    95% en funcionament. 
  8.000 h. de servei    90% en funcionament.  
 12.000 h. de servei    80% en funcionament. 
 
Equips d’encesa 
Procedència: Tan sols s'admetran reactàncies, ignitors i condensadors 
procedents d'una fàbrica de reconeguda solvència. 
Característiques: Portaran inscripcions en les que s'indiqui el nom o marca del 
fabricant, les tensions nominals, intensitats nominals, la frequència, l'esquema de 
connexió si hi han més de dos fils, el factor de potència i la potència nominal de 
la làmpada o làmpades per les que han estat previstes. 
Els elements en tensió no podran ser accesibles a un contacte fortuït durant la 
seva utilització en condicions normals. Les tapes que permetin l'accés a les 
peces en tensió només podran desmontar-se amb l'ajut d'eines. 
Les connexions es faran amb bornes, regletes o terminals que no s'afluixin amb 
l'ús i aquests elements no podran sotmetre's a cap esforç mecànic. Les peces 
conductores de corrent hauran de ser de coure, d'aliatge de coure o d'altres 
materials no corrosius. 
Reactàncies: El balast limitador de corrent es constituirà per una autoinducció 
sobre nucli de ferro de les característiques adequadas a cada làmpada, potència 
i tipus, de forma que a l'aplicar la tensió d'alimentació de 220 volts a 50 Hertzs, 
circuli per la làmpada el corrent nominal. 
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Les reactàncies es dimensionaran de forma que la seva temperatura de règim, 
no suposi un increment superior a 60º C. sobre la temperatura ambient, 
considerant aquesta de 30º C. La comprovació de la temperatura dels devanats 
es farà pel procediment de la medició de la seva resistència òhmica. 
Els devanats i els nuclis estaran immersos en masses de reïnes sintètiques, de 
forma que es garanteixi l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no 
presentant sorolls ni vibracions durant el seu funcionament. 
Les reactàncies es protegiran contra els camps magnètics propers, de tal 
manera que no s'aprecïin variacions sensibles de l'impedància al col.locar en 
contacte amb altres reactàncies. 
Els devanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte al nucli i a les masses 
metàl.liques del propi element de 2000 V. Aquesta prova es realitzarà amb tensió 
alterna de 50 Hz i duració d'un minut. 
Les bornes de connexió a la resta del circuit, es disposaran de forma que no 
presentin continuïtat elèctrica superficial en cas de condensació de vapor d'aigua 
sobre elles. 
 
Condensadors: 
Els condensadors que s'utilitzaran per compensar el factor de potència seran del 
tipus d'aïllament amb paper o poliester metal.litzat, estancs i de capacitat 
adequada per a què, amb la compensació, el factor de potència sigui superior a 
0,9. 
La tensió de prova de l'aïllament entre les bornes del condensador i les parts 
metàl.liques de la coberta serà de 2.000 volts, durant un minut per una tensió i 
frequència nominals de 380 V. i 50 Hz. 
Es soldarà entre les bornes una resistència per assegurar l'autodescàrrega del 
condensador en la desconnexió; la corrent de fuga, mesurada a 1000 V, haurà 
de ser inferior a 0,1 A. 
Les bornes es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctrica 
superficial en el cas de condensacions de vapor d'aigua. 
 
Arrencadors: 
En el cas de les làmpades de vapor de sodi, en el que fan falta en el circuit 
dispositius d'arrencada, realitzaran la seva funció en el periode d'encesa, i 
quedaran fora de servei una vegada la làmpada hagi entrat en funcionament 
normal. El conjunt de reactàncies i ignitor no presentarà més pèrdues que les 
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pròpies de la limitació de corrent i en qualsevol cas no seran superiors a les 
indicades per les reactàncies. 
S'haurà de justificar que les característiques de l'arrencador s'adapten a les de 
les làmpades. 
 
Assaigs: 
Amb les mostres entregades pel Contractista, el Director Tècnic, si així ho estima 
convenient, podrà realitzar els següents assaigs: 
 - Assaig de calentament. 
 - Assaig de protecció contra influències magnètiques. 
 - Assaig d'estanqueïtat. 
 - Assaig de sobretensió. 
 - Assaig de duració. 
Prèviament, l'Enginyer Director sol.licitarà certificat d'aquests assaigs realitzats 
per laboratoris oficials. 
Basaments dels suports 
Adoptaran les mesures especificades en els plànols. L'excavació es farà de 
forma que les parets siguin verticals i  el fons llis. 
 
El formigó serà del tipus HM-20 i s'hi empotraran els perns d'ancoratge, situant-
los mitjançant una plantilla d'adequada dimensió, de forma que quedin verticals i 
sobresurtin suficientment per assegurar l'entrada completa de les femelles de 
fixació del suport i de les arandel.les corresponents. 
A l'interior de la cimentació es col.locaran dos tubulars de 80 mm. per permetre 
l'entrada i sortida dels cables. 
 
Col·locació de suports 
Es fixaran a la cimentació amb quatre perns d'ancoratge, als que es cargolaran 
unes femelles. 
La profunditat de la pletina de la base serà en tots els punts, de 0,20 m. per sota 
de la rasant de la vorera finalitzada i sempre quedaran per sota del paviment les 
carteles de reforç de la columna. 
Observaran una perfecta verticalitat i alineació i durant el seu transport i 
muntatge s'evitaran cops i rascades que poguessin fer saltar la capa 
galvanitzada. 
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Col·locació de llumeneres 
Les llumeneres es fixaran als suports per mitjà d'elements de plena garantia i es 
col.locaran de manera uniforme. 
Les connexions es faran per mitjà de cargols de pressió, prohibint-se la unió 
directa de fils. 
Les llumeneres es montaran de forma que no sofreixin esforços que puguin 
produïr el seu trencament o escurçar la seva vida útil. 
 
Cables 
Procedència: 
Tan sols s'admetran materials subministrats per una fàbrica de reconeguda 
solvència. 
 
Característiques: 
Seran del tipus U.N.E. VV-l000 amb conductor de coure, aïllament termoplàstic, 
preferentment clorur de polivinil, tant en les xarxes de distribució com en les 
derivacions als punts de llum a l'interior dels suports. 
Hauran d'acomplir les normes U.N.E. per aquest tipus de cables i s'exigirà una 
resistència mínima a la ruptura a tracció, tant per l'aïllament com per la coberta 
de 200 Kgs/cm2. conservant el 90 per 100 d'aquest valor després de romandre 
120 h. en una estufa amb aire calent a 100º C.  
El coure complirà la norma de qualitat U.N.E. - 21011. La rigidesa dielèctrica i la 
resistència de l'aïllament compliran amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión". 
A les bobines del cable hi hauran de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i 
secció. 
 
Connexions 
En les bases de les llumeneres es disposaran caixes aïllants, integrades per una 
placa de base i una tapa, ambdues fabricades amb planxa de material plàstic 
incombustible, per facilitar les connexions. 
Les connexions a la xarxa aèria aniran a l'interior de caixes proveïdes de bornes 
de connexió. 
Al seu interior es col·locaran quatre bornes unipolars, cada una d'elles per dos 
cables de 25 mm2. Així mateix s'hi col·locaran dos tallacircuits unipolars amb 
cartutxos d'intensitat acordada amb les làmpades instal·lades. 
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Els tallacircuits aniran instal·lats a la tapa de forma, que al retirar-la, quedi el 
muntant sense tensió. Els cartutxos fusibles seran d'alt poder de ruptura i 
calibrats per un valor doble del corrent de les làmpades. 
Les bornes seran del tipus premafils i es protegiran contra contactes directes. 
Les regletes o connexions, no estaran sotmeses a cap esforç de tracció ni tan 
sols l'originat pel pes del propi cable. 
La connexió es farà alternant les fases, per equilibrar els consums. 
De les regletes partirà la línia d'alimentació de la làmpada per l'interior del pal 
amb cable tipus U.N.E. VV-l000 de secció adequada i arribarà fins la regleta de 
connexió de la llumenera. 
En les disminucions de secció de línia es disposaran tallacircuits fusibles que 
limitin les sobreintensitats màximes que pugui suportar la línia de menor secció. 
Els conductors no hauran d'estar sotmesos a cap esforç mecànic. 
 
Preses de terra 
Es disposarà una piqueta o placa de presa de terra per cada punt de llum 
ancorat a terra i per quadre de comandament. 
A més, per a una major protecció, s'instal·larà al llarg de tota la xarxa 
subterrània, cable de coure despullat de 35 mm2 de secció, que estarà connectat 
a cadascuna de les piquetes, tal i com queda especificat en l'art. 3.3.15 sobre les 
condicions d'Execució. 
S'instal·larà una presa de terra que es connectarà a un born incorporat en 
l'interior del quadre de comandament i protecció. 
 
Estesa de cables 
L'estesa dels cables es farà amb la màxima cura, evitant-se la formació de 
rebrecs i torcedures, així com fregadissos que puguin perjudicar-los. 
Quan les condicions ho permetin, es farà baixar el cable directament des de la 
bobina, i si existissin obstacles, es col·locaran en el fons de la rasa uns rodets, 
sobre els que s'estendrà el cable. 
La xarxa de distribució soterraria discorrerà per l'interior de conductes, 
disposant-se un sol circuit o conjunt de cables unipolars a cada conducte. 
La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o sostinguda 
per cable d'acer galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 
Kgs. 
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Les grapes a utilitzar seran metàl·liques, galvanitzades i es col·locaran mitjançant 
tac de plàstic i vis. 
 
Rases per a cables 
Les rases tindran les parets verticals, i seran de les dimensions especificades als 
plànols. 
El fons haurà de quedar net de pedres cantelludes i de qualsevol material que 
pugui danyar el cable durant l'estesa. En aquest fons es col·locarà una capa de 
sorra de 5 cm. de gruix sobre la que es dipositaran els tubulars i a continuació 
s'estendrà un altra capa de sorra fins arribar a 5 cm. per sobre dels tubulars. 
El rebliment de la rasa es farà tant aviat com sigui possible després d'haver 
col·locat el cable dins dels tubulars, eliminant així el risc de desperfectes o 
d'inundació. 
El rebliment es farà amb capes de 20 cm que cobriran totalment l'amplada de la 
rasa i es piconarà amb picons vibrants, emprant terres humitejades en la mesura 
necessària per aconseguir una compactació del 95 per 100 de l'assaig del 
próctor modificat. 
La profunditat mínima del cable en voreres, serà de 0,60 m. 
 
Creuaments de calçada 
Quan els cables hagin d'atravessar una calçada, es farà per l'interior de tubulars 
de fibrociment de 15 cm. de diàmetre. 
S'haurà de recobrir el tubular per un prisma de formigó  en massa per evitar el 
seu trencament pel pas dels vehicles per sobre de la calçada. 
Durant la seva execució, les rases es protegiran amb planxes d'acer per 
mantenir la uniformitat de la rasant de la calçada. Es realitzaran en dos fases en 
carrers de 6 m. o més d'amplada. 
 
Empalmes i derivacions 
Els empalmes i derivacions es realitzaran en caixes que continguin bornes i 
s'efectuaran amb la màxima cura a fi de que, tant mecànica com elèctricament 
responguin a iguals mesures de seguretat que la resta de la línia. 
Caixes de derivació: Seran del tipus que s'assenyalin pels Serveis Tècnics 
Municipals i d'unes dimensions no inferiors a 150 x 100 mm. 
Al preparar els conductors per a l'empalme es deixarà l'aïllament precís en cada 
cas i el conductor descobert estarà net, evitant que es danyi durant l'operació. 
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En el cas de que, al començar els treballs, s'observi que l'extremitat del cable a 
derivar no està net o té traces d'humitat, es tallarà com a mínim un tros de 10 
cm. 
Els extrems dels cables emmagatzemats hauran d'encintar-se amb P.V.C. 
adhesiu, de forma que s'impedeixi l'entrada d'humitat. 
 
Xarxa de terra 
La xarxa de terres acomplirà amb el "Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión" actualment en vigor, de forma que en cas d'un defecte, la tensió entre 
el punt en què es produeixi i terra, no superi els 24 volts. De qualsevol forma la 
resistència del terra no haurà de ser superior a 10 ohms.                                                                   
Tots els elements metàl·lics, suports, baixants, etc. que siguin accessibles 
manualment, estaran connectats a la xarxa general de presa de terra que haurà 
d'efectuar-se amb cable de coure nu de 35 mm2. de secció i aquests elements, a 
més, aniran connectats a una pica d'acer de 2 m. de llargada i 16 mm. de �, 
recoberta d'una capa protectora de coure de gruix adequat; o bé a una placa de 
ferro galvanitzat de 2,5 mm. de gruix, de 0,35 x 0,35 m. de superfície. 
En cas de no existir, per raons justificades i d'acord amb la direcció Facultativa 
xarxa general de presa de terra, les plaques seran de 2,5 mm. de gruix i de 0,50 
x 0,50m 
El cable de presa de terra es col·locarà en el fons de la rasa de reblert. 
S’instal·larà una presa de terra pel quadre de comandament. Es connectarà a 
una borra incorporada al seu interior per aquest fi. 
 
Muntatge de conductors 
El muntatge s'efectuarà per personal especialitzat. 
Tots els conductors es col·locaran de forma que puguin ser fàcilment revisats, 
fins i tot en el cas d'ésser emportats o soterrats. 
 
Cablejat: A les façanes es tindrà cura de mantenir l'horitzontalitat, adaptant els 
cables a cornises i arestes de forma que es dissimuli al màxim tot el conjunt. 
La seva fixació es farà mitjançant grapes apropiades i amb una separació no 
superior a 30 cm. S'evitarà atravessar cables per façanes de marbre. Si es dóna 
aquest cas s'estudiarà una solució adequada, d'acord amb la direcció de l'obra. 
Es posarà especial cura amb les connexions. 
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La rigidesa dielèctrica de la instal·lació en el seu conjunt haurà de ser tal, que 
durant un minut resisteixi una tensió de prova de 2 * V + 1000 volts, a freqüència 
industrial, essent V la tensió nominal de la instal·lació. 
Baixants: es realitzaran mitjançant tub rectangular galvanitzat de 60 x 30 mm. 
amb suports de fixació i cargol incorporat, per la connexió del cable de terra, 
segons croquis. 
La fixació s'adaptarà a les façanes; on existeixin sòcols, s’encastarà en el tram 
corresponent, rematant el rejuntat amb el material apropiat per cada cas.  
En sòcols de pedra, marbre o material artificial on no sigui possible 
l’encastament, es faran servir tubs rectangulars. Si no fos possible el seu ús, 
poden utilitzar-se tubs cilíndrics galvanitzats (tipus aigua), de 1 i 1/2" de 
diàmetre, acoblats al sòcol mitjançant corbat en fred. Qualsevol problema que es 
presenti, el resoldrà la Direcció de l'obra. 
La part superior es rematarà per un segellat amb maniguet retràctil. 
Pericons: els pericons s'ajustaran a les mesures exigides en els croquis adjunts; 
tindran un marc i una tapa de fosa amb la inscripció E.P. (Enllumenat Públic). 
En el cas d'instal·lacions soterrades, els conductes que finalitzin en el quadre es 
remataran segellats per evitar la penetració de la humitat. 
 
Quadre de comandament 
Es disposarà un armari de material antixoc col.locat a la vorera i en el lloc previst 
per l'escomesa, dotat amb tancament de triple acció i tanca tipus companyia, el 
qual contindrà: 
- Escomesa normalitzada segons Cia. Subministradora. 
- Caixa de comandament composada per: 
- Interruptor automàtic de tall omnipolar.  
- Commutador per encesa manual automàtic, amb posició cero. 
- Contactor accionat per interruptor horari. 
- Fusibles generals. 
- Interruptors magnetotèrmics omnipolars  i diferencials per cada línia de sortida. 
- Comptador d'energia activa de doble o triple Lectura, segons esquema 
- Comptador d'energia reactiva, si s'escau. 
- Rellotge astronòmic. 
- Rellotge per l'accionament del comptador de doble lectura. 
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En la maniobra d'encesa i apagada s'hi inclourà un commutador rotatiu amb la 
triple posició de Manual, Zero o Automàtic. Dins de l'armari s'hi instal.larà un punt 
de llum mitjançant un portalàmpades segons el tipus que s'assenyali pels 
Serveis Tècnics Municipals, i una base d'endoll. 
Tot ha d'anar muntat segons esquema normalitzat. 
 
Proves de caiguda de tensió 
Amb tots els punts de llum en servei es mesurarà la caiguda de tensió entre 
l'escomesa del quadre de comandament i en els extrems dels diversos ramals. 
La caiguda de tensió mesurada a cada ramal no serà superior al 3 per l00 de 
l'existent al quadre de comandament. 
 
Proves d’aïllament 
L'assaig d'aïllament es realitzarà per cada un dels conductors actius amb relació 
al neutre posat a terra, o entre conductors actius aïllats, separant tots els 
receptors i mantenint connectats els interruptors i fusibles. 
 
Comprovació de proteccions 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diversos fusibles o disjuntes 
automàtics sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del 
conductor protegit. 
 
Comprovació de connexions 
Es comprovarà que les connexions dels conductors estiguin realitzades amb 
seguretat, siguin duradores i no s'escalfin anormalment. 
 
Comprovació de l’equilibri entre fases 
Es mesuraran les intensitats en cada una de les fases, i s'exigirà el màxim 
equilibri possible. 
Identificació de conductors i neutre 
S'ha de comprovar que en el quadre de comandament i en tots els punts en què 
es realitzin connexions, siguin identificables pel seu color les diferents fases i el 
neutre. 
 
Comprovació de la posada a terra 
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S'ha de comprovar que la tensió de defecte en qualsevol punt accessible de la 
instal·lació no sigui superior a 24 volts. 
 
Mesures de la il·luminació 
La comprovació del nivell mig de la intensitat d’il·luminació es verificarà passats 
30 dies de funcionament de les instal·lacions. L'amidament es farà en una zona 
de la calçada compresa entre dos punts de llum consecutius a una mateixa 
banda si aquestes estan situades a portell ("tresbolillo") i entre tres en cas d'estar 
aparellats o disposats unilateralment. Per escollir la zona on es faci la mesura es 
procurarà que la distància entre llumeneres sigui el més semblant possible a la 
separació mitja. En les hores en que no destorbi el tràfec es dividirà la zona en 
quadrats, mesurant-se la il.luminància horitzontal a cada vèrtex, a nivell de terra, 
prenent les mesures necessàries per evitar que la interferència de llumeneres 
que no siguin objecte de les proves. Els valors obtinguts, multiplicats pel factor 
de conservació, es grafiaran en un plànol, que s'inclourà com a annex a l'acta de 
proves. La tensió en el quadre de comandament durant el mesurament haurà de 
ser la nominal. 
 
El luxòmetre utilitzat haurà d'haver estat contrastat, com a màxim, 18 mesos 
abans del mesurament; la cèl·lula fotoelèctrica es mantindrà perfectament 
horitzontal. 
 
Als dotze mesos de la recepció provisional es mesurarà una altra vegada el nivell 
mig d’il·luminació, que en cap cas podrà ésser inferior al 90 per l00 de l'obtingut 
en la mesura inicial. Abans de procedir a fer aquesta operació s'autoritzarà a 
l'adjudicatari a efectuar una neteja d'aparells i reflectors i a substituir les 
làmpades per altres de noves, sempre que aquesta substitució es faci 30 dies 
abans de la mesura; aquests treballs de preparació aniran a càrrec de 
l'adjudicatari. Es definirà com il·luminació mitja el quocient resultant de sumar les 
il·luminacions mesurades en punts d'una quadrícula regular i dividir pel nombre 
de punts presos en consideració. 
 
Es considera com uniformitat mitja la relació entre la il.luminància registrada en 
el punt de mínima il·luminació i la il.luminància mitja definida en el paràgraf 
anterior. 
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Els valors obtinguts en aquestes comprovacions hauran d'ésser, com a mínim, 
iguals als valors assenyalats en el projecte. 
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10. PREUS CONTRADICTORIS 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
 
En el cas d'efectuar-se algun treball que el seu preu no figuri en els quadres del 
projecte, regirà el quadre de preus de l'Ajuntament. En el seu defecte, aquest 
preu es fixarà contradictòriament aplicant la base corresponent d'adjudicació. 
L'enginyer director i l'adjudicatari aixecaran la corresponent acta, que serà 
sotmesa a aprovació de la superioritat. 
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11.  UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 
 
UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 
Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o bé als plànols del Projecte, s'executaran d'acord amb 
allò  sancionat pel costum com a regles de bona construcció i les indicacions que 
per aquest afer senyali l'Enginyer Director. 
 
 
Terrassa, a Gener de 2011 
 
 
L’autor del Projecte 
Jaume Masclans Francesch 
Estudiant EOI-SM 
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CAPITOL 1.1 ENDERROCS                                                         
 
1.1.1         m2   Demolició Paviment d'asfalt                                      3,22 
 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb martell pi-  
 cador  
 TRES  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
1.1.2         m2   Demolició Paviment de formigó                                    3,22 
 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb martell  
 picador.  
 TRES  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
1.1.3         m    Demolició Vorada                                                 2,60 
 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador  
 DOS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
1.1.4         pa   Demolició CT Fecsa Endesa                                        1,00 
 Demolició CT Fecsa Endesa amb mitjans mecànics.  
 UN  EUROS  
1.1.5         ml   Demolició bordó jardi                                            1,62 
 Demolició bordó jardí amb martell picador.  
 UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
1.1.6         m2   Demolició mur formigó                                            13,76 
 Demolició mur de formigó en massa de 30X30 cm.  
 TRETZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES                                                
 
1.2.1         m3   Excavació Pou aïllat                                             5,06 
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecà-  
 nics i càrrega mecànica del material excavat.  
 CINC  EUROS amb SIS CÈNTIMS  
1.2.2         m3   Excavació rasa clavegueram                                       37,76 
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny no classificat,  
 amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.  
 TRENTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
1.2.3         m3   Excavació embornal                                               5,06 
 Excavació de rasa de 1,50 de fondaria, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega  
 mecànica del material excavat.  
   
 CINC  EUROS amb SIS CÈNTIMS  
1.2.5         m2   Rebliment i piconatge de rasa                                    3,72 
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material adequat, en tongades de  
 gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM   
 TRES  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.3 TRANSPORT DE TERRES I RUNA                                        
 
1.3.1         m3   Càrrega runa                                                     5,10 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 7t, amb un recor-  
 regut de més de 5 i fins a 10 km  
 CINC  EUROS amb DEU CÈNTIMS  
1.3.2         m3   Abocat runa                                                      5,10 
 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat  i sense bàscula, de residus d'enderroc o de  
 construcció, amb una densitat de 0,95 T/m3 com a màxim (runa bruta)   
 CINC  EUROS amb DEU CÈNTIMS  
1.3.3         m3   Canon Abocador                                                   2,76 
 Canon a abocador per gestió de runes i recuperació màxima de materials  
 DOS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.4 CLAVEGUERAM                                                       
 
1.4.1         m2   Solera de formigó                                                10,22 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix i planta 1x0.60 m  
 DEU  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
1.4.2         m2   Paret de pou circular                                            168,42 
 Paret de pou circular de D 80 cm, de 15 de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins  
 amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-DOS  
 CÈNTIMS  
1.4.3         u    Bastiment i tapa de pou                                          162,30 
 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 60 cm i 145 kg de pes, col.locat amb  
 morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.  
 CENT SEIXANTA-DOS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
1.4.4         u    Grao per a pou                                                   12,91 
 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat de 300X300X300 mm, amb rodó de D 18 mm,  
 col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 DOTZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
1.4.5         u    Reixa embornal                                                   64,56 
 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes, col.locada amb  
 morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-SIS  
 CÈNTIMS  
1.4.6         ml   Tub PE 200 mm                                                    26,27 
 Tub de PE de 200 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra  
 de 15 cm al fons de la rasa  
 VINT-I-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
1.4.7         ml   Tub PE 250 mm                                                    26,27 
 Tub de PE de 250 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra  
 de 15 cm al fons de la rasa  
   
 VINT-I-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
1.4.8         ml   Tub PE 315 mm                                                    26,27 
 Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra  
 de 15 cm al fons de la rasa  
   
 VINT-I-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
1.4.9         ml   Tub PE 400 mm                                                    26,27 
 Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra  
 de 15 cm al fons de la rasa  
   
 VINT-I-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
1.4.10        u    Arqueta per a vàlvues Vórtex                                     1,00 
 Formació de arqueta per a regulació de caudal en aigues residuals fabricat en acer inoxidable,  
 per a un cabal màxim de 20 l/segon amb una alçada màxima de llàmina de 2 metres, amb pas-  
 samurs DN 250 mm i PN 6 by pass DN  250 i PN6, colze de 250 construits d'acer inoxidable,.  
 totalment instal.lada.  
 UN  EUROS  
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CAPITOL 1.5 PAVIMENTACIÓ                                                      
 
1.5.1         m2   Subbase de tot-u natural                                         27,27 
 Subbase de tot-u natural de 25 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 98% del PM  
 VINT-I-SET  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
1.5.2         m2   Base de tot-u artificial                                         17,27 
 Base de tot-u artificiall de 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 90% del PM  
 DISSET  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
1.5.3         m3   Rigola                                                           32,91 
 Rigola de 30X30 cm  de formigó in situ.  
 TRENTA-DOS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
1.5.4         m2   Paviment asfaltic G-20                                           19,89 
 Paviment asfaltic tipus G-20 amb àrids calcaris, en capa de base de 8 cm de gruix  
 DINOU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
1.5.5         m2   Paviment asfaltic D-12                                           20,42 
 Paviment asfaltic tipus D-12, amb àrids granítics en capa de rodadura de 4 cm. de gruix  
 VINT  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
1.5.6         ml   Vorada prefabricada                                              32,27 
 Vorada prefabricada de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.locades sobre  
 base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a  
 TRENTA-DOS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
1.5.7         ml   Vorada prefabricada en curva                                     60,41 
 Vorada prefabricada en curva de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.loca-  
 des sobre base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment  
 M-80a  
 SEIXANTA  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
1.5.8         ut   Vorada prefabricada gual                                         35,75 
 Vorada prefabricada de formigó per a gual de vehicles de 6 m de longitud, tipus V40, de Breinco  
 o similar.  
 TRENTA-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
1.5.9         m2   Vorera de formigó                                                13,49 
 Vorera de formigó de 10 cm de gruix, HM-15, acabat escombrat.  
 TRETZE  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
1.5.10        m2    Base compactada al 95% de PM de 20cm                            29,80 
 Base compactada al 95%  
 VINT-I-NOU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
1.5.11        u    Escosell rectangular                                             251,13 
 Escossell rectangular, de bordó granític de jardí, de 100x120 cm  
 DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb TRETZE  
 CÈNTIMS  
1.5.12        ut   Gual deprimit                                                    18,55 
 Gual deprimit per a pas de vianants de 6 metres de longitud  
 DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.6 SENYALITZACIÓ I JARDINERIA                                        
 
1.6.1         u    Placa R-2                                                        152,06 
 Placa de senyal de trànsit, R-2 (STOP) fixada mecanicament.  
 CENT CINQUANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS  
1.6.2         u    Placa R-308                                                      130,06 
 Placa de senyal de trànsit, R-308 (PROHIBIT APARCAR) fixada mecanicament.  
 CENT TRENTA  EUROS amb SIS CÈNTIMS  
1.6.3         u    Placa S-13                                                       251,04 
 Placa de senyal de trànsit, S-13 (PAS DE VIANANTS) fixada mecanicament.  
 DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb QUATRE  
 CÈNTIMS  
1.6.4         u    Placa S-15A                                                      251,04 
 Placa de senyal de trànsit, S-15A (CARRER SENSE SORTIDA) fixada mecanicament.  
 DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb QUATRE  
 CÈNTIMS  
1.6.5         u    Placa Boca d'incendi                                             251,04 
 Senyalització hidrant tipus Mollet (BOCA D'INCENDI)  
 DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb QUATRE  
 CÈNTIMS  
1.6.6         u    Suport rectangular                                               83,89 
 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat.  
 VUITANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
1.6.7         ml   Pintat sobre paviment                                            0,32 
 Pintat sobre paviment de faixa discontinua de 10 cm d'amplada, amb màquina d'accionament  
 manual.  
 ZERO  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
1.6.8         ut   Lledoner                                                         150,00 
 CENT CINQUANTA  EUROS  
1.6.9         ut   Testimonis per a lledoner                                        136,00 
 CENT TRENTA-SIS  EUROS  
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CAPITOL 1.7 ENLLUMENAT PUBLIC                                                 
 
1.7.1         m3   Excavació rasa                                                   37,76 
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb  
 mitjans mecànics.  
 TRENTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
1.7.2         m3   Terraplenat i piconatge                                          3,72 
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a mà-  
 xim, amb una compactació del 95% PN  
 TRES  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
1.7.3         ml   Tub PE diam. 160 mm                                              26,27 
 Suministre i col.locació de tub PE diam. 160 mm  
 VINT-I-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
1.7.4         ml   Cable de coure                                                   5,25 
 Conductor de coure nu de 35 mm2 de seccio  
 CINC  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
1.7.5         u    Piqueta de connexió                                              19,81 
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm  
 de llargaria i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 DINOU  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
1.7.6         ml   Tub anellat diam. 80 mm                                          15,50 
 Tub de PE anellat de diam. 80 mm  
 QUINZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
1.7.7         u    Pericó                                                           47,47 
 Pericó de registre de 40x40 cm  
 QUARANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
  
1.7.8         ml   Conductor coure 3x6mm2 +6 mm2                                    8,24 
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 3x6 mm2 + 6 mm2 i  
 col.locat en tub.  
 VUIT  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
1.7.9         ml   Conductor coure 3x10 mm2                                         6,53 
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x10 mm2 i col.locat  
 en tub.  
 SIS  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
1.7.10        ml   Conductor coure 2x6mm2 + 6 mm2                                   4,73 
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x6 mm2 + 6 mm2 i  
 col.locat en tub.  
 QUATRE  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
1.7.11        u    Punt de llum                                                     501,59 
 Columna troncocònica de 9m d'alçada, d'acer galvanitzat, model CL1 de la casa SIMON LIGH-  
 TING o similar, amb llumenera model ONIX-2 de SOCELEC amb equip de VSAP de 250 w  
 CINC-CENTS UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU  
 CÈNTIMS  
1.7.12        u    Desmuntatge fanals existents                                     70,05 
 SETANTA  EUROS amb CINC CÈNTIMS  
1.7.13        u    Fusibles                                                         0,69 
 Fusibles  
 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
1.7.14        u    Caixa connexió                                                   12,00 
 Caixa connexió per a cada armari  
 DOTZE  EUROS  
1.7.15        pa   Material                                                         400,00 
 Material per a instal.lació d'enllumenat public  
 QUATRE-CENTS  EUROS  
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CAPITOL 1.8 AIGUA POTABLE                                                     
 
1.8.1         m3   Excavació rasa                                                   37,76 
 Excavació de rasa de fins a 4m m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb  
 mitjans mecànics.  
 TRENTA-SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
1.8.2         m3   Terraplenat i piconatge                                          3,72 
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a mà-  
 xim, amb una compactació del 95% PN  
 TRES  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
1.8.3         m3   Transport terres abocador                                        2,72 
 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànis i temps d'espera per a la càrrega,  
 amb camió de 7 t, amb un recorregut de 5 i fins a 10 km  
 DOS  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
1.8.4         ml   Tub polietilé                                                    21,79 
 Tub de polietilè de de fundició dùctil  
 VINT-I-UN  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
1.8.5         u    Pericó desaiguat                                                 62,05 
 Pericó de 160x160x190, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de  
 maó calat, sobre llit de sorra.  
 SEIXANTA-DOS  EUROS amb CINC CÈNTIMS  
1.8.5.A       u    Pericó d'escomesa                                                67,19 
 Pericó d'escomesa  
 SEIXANTA-SET  EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
1.8.6         u    Bastiment i tapa pericó                                          100,00 
 Bastiment i tapa per a pericó, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  
 de 165 l.  
 CENT  EUROS  
1.8.7         u    Hidrant soterrat                                                 1.163,33 
 Hidrant soterrat DN 100  
 MIL CENT SEIXANTA-TRES  EUROS amb TRENTA-TRES  
 CÈNTIMS  
1.8.8         u    Clau de pas amb desaiguat                                        260,00 
 Clau de pas amb desaiguat  
 DOS-CENTS SEIXANTA  EUROS  
1.8.8.A       u    Valvula clau de pas                                              245,09 
 Vàlvula de clau de pas  
 DOS-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb NOU  
 CÈNTIMS  
1.8.9         u    Escomeses particular                                             400,62 
 Escomeses particulars  
 QUATRE-CENTS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.9 TELEFONIA                                                         
 
1.9.1         u    Armari de telefonia                                              103,78 
 Armari de connexions homologat de telefonia, mides a concretar.  
 CENT TRES  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
1.9.2         u    Pericó de registre                                               161,59 
 Pericó de registre tipus M homologat de 70X70 cm          
 CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU  
 CÈNTIMS  
1.9.3         ml   Canalització                                                     62,99 
 Canalització amb 2 diam. 110 formigonats sobre llit previ i recobriment de tubs de formigó.  
 SEIXANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.10 ALTRES                                                            
 
1.10.1        m3   Recrescut mur de formigó                                         144,16 
 Recrescut de mur de formigó existent amb la seguent armadura: Horitzontal: 4 diam. 20 cada 50  
 cm. Vertical: 2 diam. 16 cada 30 cm. cercol format amb 4 diam. 16 . Inclus encofrat necessari.  
 CENT QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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CAPITOL 1.11 XARXA ELECTRICA DE MT I BT                                        
 
1.11.1        pa   Xarxa elèctrica de MT i BT                                       107.819,38 
 CENT SET MIL VUIT-CENTS DINOU  EUROS amb  
 TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
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CAPITOL 1.12 CONTROL DE QUALITAT                                               
 
1.12.1        pa   Control de qualitat                                              7.290,00 
 SET MIL DOS-CENTS NORANTA  EUROS  
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CAPITOL 1.13 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
1.13.1        pa   Seguretat i Salut                                                9.729,00 
 NOU MIL SET-CENTS VINT-I-NOU  EUROS  
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CAPITOL 1.1 ENDERROCS                                                         
 
1.1.1         m2   Demolició Paviment d'asfalt                                       
 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb martell pi-  
 cador  
 Ma d'obra ...............................................................  0,54 
 Maquinaria .............................................................  2,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,22 
1.1.2         m2   Demolició Paviment de formigó                                     
 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb martell  
 picador.  
 Ma d'obra ...............................................................  0,54 
 Maquinaria .............................................................  2,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,22 
1.1.3         m    Demolició Vorada                                                  
 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador  
 Ma d'obra ...............................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,60 
1.1.4         pa   Demolició CT Fecsa Endesa                                         
 Demolició CT Fecsa Endesa amb mitjans mecànics.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
1.1.5         ml   Demolició bordó jardi                                             
 Demolició bordó jardí amb martell picador.  
 Ma d'obra ...............................................................  0,27 
 Maquinaria .............................................................  1,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
1.1.6         m2   Demolició mur formigó                                             
 Demolició mur de formigó en massa de 30X30 cm.  
 Ma d'obra ...............................................................  4,16 
 Maquinaria .............................................................  9,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 



QUADRE DE PREUS 2  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 41                                                            
CODI UD RESUM PREU 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2011  Pàgina 2  

 
CAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES                                                
 
1.2.1         m3   Excavació Pou aïllat                                              
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecà-  
 nics i càrrega mecànica del material excavat.  
 Ma d'obra ...............................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  4,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,06 
1.2.2         m3   Excavació rasa clavegueram                                        
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny no classificat,  
 amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.  
 Ma d'obra ...............................................................  8,18 
 Maquinaria .............................................................  29,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,76 
1.2.3         m3   Excavació embornal                                                
 Excavació de rasa de 1,50 de fondaria, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega  
 mecànica del material excavat.  
   
 Ma d'obra ...............................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  4,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,06 
1.2.5         m2   Rebliment i piconatge de rasa                                     
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material adequat, en tongades de  
 gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM   
 Ma d'obra ...............................................................  2,18 
 Maquinaria .............................................................  1,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,72 
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CAPITOL 1.3 TRANSPORT DE TERRES I RUNA                                        
 
1.3.1         m3   Càrrega runa                                                      
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 7t, amb un recor-  
 regut de més de 5 i fins a 10 km  
 Maquinaria .............................................................  5,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,10 
1.3.2         m3   Abocat runa                                                       
 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat  i sense bàscula, de residus d'enderroc o de  
 construcció, amb una densitat de 0,95 T/m3 com a màxim (runa bruta)   
 Maquinaria .............................................................  5,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,10 
1.3.3         m3   Canon Abocador                                                    
 Canon a abocador per gestió de runes i recuperació màxima de materials  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,76 
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CAPITOL 1.4 CLAVEGUERAM                                                       
 
1.4.1         m2   Solera de formigó                                                 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix i planta 1x0.60 m  
 Ma d'obra ...............................................................  8,22 
 Materials ................................................................  2,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,22 
1.4.2         m2   Paret de pou circular                                             
 Paret de pou circular de D 80 cm, de 15 de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins  
 amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Ma d'obra ...............................................................  73,28 
 Materials ................................................................  95,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,42 
1.4.3         u    Bastiment i tapa de pou                                           
 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 60 cm i 145 kg de pes, col.locat amb  
 morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.  
 Materials ................................................................  162,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,30 
1.4.4         u    Grao per a pou                                                    
 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat de 300X300X300 mm, amb rodó de D 18 mm,  
 col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,91 
1.4.5         u    Reixa embornal                                                    
 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes, col.locada amb  
 morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Materials ................................................................  64,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,56 
1.4.6         ml   Tub PE 200 mm                                                     
 Tub de PE de 200 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra  
 de 15 cm al fons de la rasa  
 Ma d'obra ...............................................................  7,72 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Materials ................................................................  15,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,27 
1.4.7         ml   Tub PE 250 mm                                                     
 Tub de PE de 250 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra  
 de 15 cm al fons de la rasa  
   
 Ma d'obra ...............................................................  7,72 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Materials ................................................................  15,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,27 
1.4.8         ml   Tub PE 315 mm                                                     
 Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra  
 de 15 cm al fons de la rasa  
   
 Ma d'obra ...............................................................  7,72 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Materials ................................................................  15,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,27 
1.4.9         ml   Tub PE 400 mm                                                     
 Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra  
 de 15 cm al fons de la rasa  
   
 Ma d'obra ...............................................................  7,72 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Materials ................................................................  15,91 



QUADRE DE PREUS 2  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 41                                                            
CODI UD RESUM PREU 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2011  Pàgina 5  

  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,27 
 
 
1.4.10        u    Arqueta per a vàlvues Vórtex                                      
 Formació de arqueta per a regulació de caudal en aigues residuals fabricat en acer inoxidable,  
 per a un cabal màxim de 20 l/segon amb una alçada màxima de llàmina de 2 metres, amb pas-  
 samurs DN 250 mm i PN 6 by pass DN  250 i PN6, colze de 250 construits d'acer inoxidable,.  
 totalment instal.lada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
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CAPITOL 1.5 PAVIMENTACIÓ                                                      
 
1.5.1         m2   Subbase de tot-u natural                                          
 Subbase de tot-u natural de 25 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 98% del PM  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,27 
1.5.2         m2   Base de tot-u artificial                                          
 Base de tot-u artificiall de 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 90% del PM  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,27 
1.5.3         m3   Rigola                                                            
 Rigola de 30X30 cm  de formigó in situ.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,91 
1.5.4         m2   Paviment asfaltic G-20                                            
 Paviment asfaltic tipus G-20 amb àrids calcaris, en capa de base de 8 cm de gruix  
 Ma d'obra ...............................................................  0,69 
 Maquinaria .............................................................  9,71 
 Materials ................................................................  9,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
1.5.5         m2   Paviment asfaltic D-12                                            
 Paviment asfaltic tipus D-12, amb àrids granítics en capa de rodadura de 4 cm. de gruix  
 Ma d'obra ...............................................................  0,69 
 Maquinaria .............................................................  9,71 
 Materials ................................................................  10,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,42 
1.5.6         ml   Vorada prefabricada                                               
 Vorada prefabricada de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.locades sobre  
 base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a  
 Ma d'obra ...............................................................  7,06 
 Materials ................................................................  25,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,27 
1.5.7         ml   Vorada prefabricada en curva                                      
 Vorada prefabricada en curva de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.loca-  
 des sobre base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment  
 M-80a  
 Ma d'obra ...............................................................  8,47 
 Materials ................................................................  51,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,41 
1.5.8         ut   Vorada prefabricada gual                                          
 Vorada prefabricada de formigó per a gual de vehicles de 6 m de longitud, tipus V40, de Breinco  
 o similar.  
 Ma d'obra ...............................................................  7,06 
 Materials ................................................................  28,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,75 
1.5.9         m2   Vorera de formigó                                                 
 Vorera de formigó de 10 cm de gruix, HM-15, acabat escombrat.  
 Ma d'obra ...............................................................  4,89 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Materials ................................................................  8,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,49 
1.5.10        m2    Base compactada al 95% de PM de 20cm                             
 Base compactada al 95%  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,80 
1.5.11        u    Escosell rectangular                                              
 Escossell rectangular, de bordó granític de jardí, de 100x120 cm  
 Ma d'obra ...............................................................  16,93 
 Maquinaria .............................................................  4,20 
 Materials ................................................................  230,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  251,13 
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1.5.12        ut   Gual deprimit                                                     
 Gual deprimit per a pas de vianants de 6 metres de longitud  
 Ma d'obra ...............................................................  6,30 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Materials ................................................................  12,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,55 
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CAPITOL 1.6 SENYALITZACIÓ I JARDINERIA                                        
 
1.6.1         u    Placa R-2                                                         
 Placa de senyal de trànsit, R-2 (STOP) fixada mecanicament.  
 Ma d'obra ...............................................................  17,35 
 Maquinaria .............................................................  1,86 
 Materials ................................................................  132,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,06 
1.6.2         u    Placa R-308                                                       
 Placa de senyal de trànsit, R-308 (PROHIBIT APARCAR) fixada mecanicament.  
 Ma d'obra ...............................................................  17,35 
 Maquinaria .............................................................  1,86 
 Materials ................................................................  110,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,06 
1.6.3         u    Placa S-13                                                        
 Placa de senyal de trànsit, S-13 (PAS DE VIANANTS) fixada mecanicament.  
 Ma d'obra ...............................................................  20,81 
 Maquinaria .............................................................  2,23 
 Materials ................................................................  228,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  251,04 
1.6.4         u    Placa S-15A                                                       
 Placa de senyal de trànsit, S-15A (CARRER SENSE SORTIDA) fixada mecanicament.  
 Ma d'obra ...............................................................  20,81 
 Maquinaria .............................................................  2,23 
 Materials ................................................................  228,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  251,04 
1.6.5         u    Placa Boca d'incendi                                              
 Senyalització hidrant tipus Mollet (BOCA D'INCENDI)  
 Ma d'obra ...............................................................  20,81 
 Maquinaria .............................................................  2,23 
 Materials ................................................................  228,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  251,04 
1.6.6         u    Suport rectangular                                                
 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat.  
 Ma d'obra ...............................................................  34,69 
 Maquinaria .............................................................  4,20 
 Materials ................................................................  45,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,89 
1.6.7         ml   Pintat sobre paviment                                             
 Pintat sobre paviment de faixa discontinua de 10 cm d'amplada, amb màquina d'accionament  
 manual.  
 Ma d'obra ...............................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Materials ................................................................  0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
1.6.8         ut   Lledoner                                                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
1.6.9         ut   Testimonis per a lledoner                                         
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,00 
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CAPITOL 1.7 ENLLUMENAT PUBLIC                                                 
 
1.7.1         m3   Excavació rasa                                                    
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb  
 mitjans mecànics.  
 Ma d'obra ...............................................................  8,18 
 Maquinaria .............................................................  29,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,76 
1.7.2         m3   Terraplenat i piconatge                                           
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a mà-  
 xim, amb una compactació del 95% PN  
 Ma d'obra ...............................................................  2,18 
 Maquinaria .............................................................  1,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,72 
1.7.3         ml   Tub PE diam. 160 mm                                               
 Suministre i col.locació de tub PE diam. 160 mm  
 Ma d'obra ...............................................................  7,72 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Materials ................................................................  15,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,27 
1.7.4         ml   Cable de coure                                                    
 Conductor de coure nu de 35 mm2 de seccio  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
1.7.5         u    Piqueta de connexió                                               
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm  
 de llargaria i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,81 
1.7.6         ml   Tub anellat diam. 80 mm                                           
 Tub de PE anellat de diam. 80 mm  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,50 
1.7.7         u    Pericó                                                            
 Pericó de registre de 40x40 cm  
 Ma d'obra ...............................................................  6,94 
 Materials ................................................................  40,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,47 
1.7.8         ml   Conductor coure 3x6mm2 +6 mm2                                     
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 3x6 mm2 + 6 mm2 i  
 col.locat en tub.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,24 
1.7.9         ml   Conductor coure 3x10 mm2                                          
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x10 mm2 i col.locat  
 en tub.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,53 
1.7.10        ml   Conductor coure 2x6mm2 + 6 mm2                                    
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x6 mm2 + 6 mm2 i  
 col.locat en tub.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,73 
1.7.11        u    Punt de llum                                                      
 Columna troncocònica de 9m d'alçada, d'acer galvanitzat, model CL1 de la casa SIMON LIGH-  
 TING o similar, amb llumenera model ONIX-2 de SOCELEC amb equip de VSAP de 250 w  
 Ma d'obra ...............................................................  95,89 
 Maquinaria .............................................................  17,38 
 Materials ................................................................  388,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  501,59 
1.7.12        u    Desmuntatge fanals existents                                      
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,05 
1.7.13        u    Fusibles                                                          
 Fusibles  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,69 
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1.7.14        u    Caixa connexió                                                    
 Caixa connexió per a cada armari  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
1.7.15        pa   Material                                                          
 Material per a instal.lació d'enllumenat public  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
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CAPITOL 1.8 AIGUA POTABLE                                                     
 
1.8.1         m3   Excavació rasa                                                    
 Excavació de rasa de fins a 4m m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb  
 mitjans mecànics.  
 Ma d'obra ...............................................................  8,18 
 Maquinaria .............................................................  29,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,76 
1.8.2         m3   Terraplenat i piconatge                                           
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a mà-  
 xim, amb una compactació del 95% PN  
 Ma d'obra ...............................................................  2,18 
 Maquinaria .............................................................  1,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,72 
1.8.3         m3   Transport terres abocador                                         
 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànis i temps d'espera per a la càrrega,  
 amb camió de 7 t, amb un recorregut de 5 i fins a 10 km  
 Ma d'obra ...............................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  2,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,72 
1.8.4         ml   Tub polietilé                                                     
 Tub de polietilè de de fundició dùctil  
 Ma d'obra ...............................................................  5,63 
 Materials ................................................................  16,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,79 
1.8.5         u    Pericó desaiguat                                                  
 Pericó de 160x160x190, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de  
 maó calat, sobre llit de sorra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,05 
1.8.5.A       u    Pericó d'escomesa                                                 
 Pericó d'escomesa  
 Ma d'obra ...............................................................  33,88 
 Materials ................................................................  33,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,19 
1.8.6         u    Bastiment i tapa pericó                                           
 Bastiment i tapa per a pericó, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  
 de 165 l.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,00 
1.8.7         u    Hidrant soterrat                                                  
 Hidrant soterrat DN 100  
 Ma d'obra ...............................................................  266,26 
 Materials ................................................................  897,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.163,33 
1.8.8         u    Clau de pas amb desaiguat                                         
 Clau de pas amb desaiguat  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  260,00 
1.8.8.A       u    Valvula clau de pas                                               
 Vàlvula de clau de pas  
 Ma d'obra ...............................................................  23,87 
 Materials ................................................................  221,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,09 
1.8.9         u    Escomeses particular                                              
 Escomeses particulars  
 Ma d'obra ...............................................................  216,10 
 Maquinaria .............................................................  85,50 
 Materials ................................................................  99,01 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,62 
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CAPITOL 1.9 TELEFONIA                                                         
 
1.9.1         u    Armari de telefonia                                               
 Armari de connexions homologat de telefonia, mides a concretar.  
 Ma d'obra ...............................................................  29,09 
 Materials ................................................................  74,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,78 
1.9.2         u    Pericó de registre                                                
 Pericó de registre tipus M homologat de 70X70 cm          
 Ma d'obra ...............................................................  41,34 
 Maquinaria .............................................................  11,84 
 Materials ................................................................  108,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,59 
1.9.3         ml   Canalització                                                      
 Canalització amb 2 diam. 110 formigonats sobre llit previ i recobriment de tubs de formigó.  
 Ma d'obra ...............................................................  30,10 
 Maquinaria .............................................................  5,03 
 Materials ................................................................  27,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,99 
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CAPITOL 1.10 ALTRES                                                            
 
1.10.1        m3   Recrescut mur de formigó                                          
 Recrescut de mur de formigó existent amb la seguent armadura: Horitzontal: 4 diam. 20 cada 50  
 cm. Vertical: 2 diam. 16 cada 30 cm. cercol format amb 4 diam. 16 . Inclus encofrat necessari.  
 Ma d'obra ...............................................................  63,23 
 Maquinaria .............................................................  18,41 
 Materials ................................................................  62,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,16 
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CAPITOL 1.11 XARXA ELECTRICA DE MT I BT                                        
 
1.11.1        pa   Xarxa elèctrica de MT i BT                                        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107.819,38 
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CAPITOL 1.12 CONTROL DE QUALITAT                                               
 
1.12.1        pa   Control de qualitat                                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.290,00 
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CAPITOL 1.13 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
1.13.1        pa   Seguretat i Salut                                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.729,00 
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 CAPITOL 1.1 ENDERROCS                                                         
 
1.1.1         m2   Demolició Paviment d'asfalt                                       
 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb martell pica-  
 dor  
 891,21 
1.1.2         m2   Demolició Paviment de formigó                                     
 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb martell pica-  
 dor.  
 177,64 
1.1.3         m    Demolició Vorada                                                
  
 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador  
 79,80 
1.1.4         pa   Demolició CT Fecsa Endesa                                         
 Demolició CT Fecsa Endesa amb mitjans mecànics.  
 1,00 
1.1.5         ml   Demolició bordó jardi                                             
 Demolició bordó jardí amb martell picador.  
 13,40 
1.1.6         m2   Demolició mur formigó                                             
 Demolició mur de formigó en massa de 30X30 cm.  
 8,75 
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 CAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES                                                
 
1.2.1         m3   Excavació Pou aïllat                                              
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i  
 càrrega mecànica del material excavat.  
 14,59 
1.2.2         m3   Excavació rasa clavegueram                                        
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny no classificat, amb  
 mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.  
 331,02 
1.2.3         m3   Excavació embornal                                                
 Excavació de rasa de 1,50 de fondaria, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega  
 mecànica del material excavat.  
   
 7,29 
1.2.5         m2   Rebliment i piconatge de rasa                                     
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material adequat, en tongades de gruix  
 fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM   
 266,70 
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 CAPITOL 1.3 TRANSPORT DE TERRES I RUNA                                        
 
1.3.1         m3   Càrrega runa                                                    
  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 7t, amb un recorre-  
 gut de més de 5 i fins a 10 km  
 161,12 
1.3.2         m3   Abocat runa                                                     
  
 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat  i sense bàscula, de residus d'enderroc o de cons-  
 trucció, amb una densitat de 0,95 T/m3 com a màxim (runa bruta)   
 161,12 
1.3.3         m3   Canon Abocador                                                  
  
 Canon a abocador per gestió de runes i recuperació màxima de materials  
 161,12 
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 CAPITOL 1.4 CLAVEGUERAM                                                       
 
1.4.1         m2   Solera de formigó                                                 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix i planta 1x0.60 m  
 3,00 
1.4.2         m2   Paret de pou circular                                             
 Paret de pou circular de D 80 cm, de 15 de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb  
 morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 5,40 
1.4.3         u    Bastiment i tapa de pou                                           
 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 60 cm i 145 kg de pes, col.locat amb mor-  
 ter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.  
 3,00 
1.4.4         u    Grao per a pou                                                    
 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat de 300X300X300 mm, amb rodó de D 18 mm,  
 col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 24,00 
1.4.5         u    Reixa embornal                                                    
 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes, col.locada amb morter  
 mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 9,00 
1.4.6         ml   Tub PE 200 mm                                                     
 Tub de PE de 200 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de  
 15 cm al fons de la rasa  
 12,00 
1.4.7         ml   Tub PE 250 mm                                                     
 Tub de PE de 250 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de  
 15 cm al fons de la rasa  
   
 28,80 
1.4.8         ml   Tub PE 315 mm                                                     
 Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de  
 15 cm al fons de la rasa  
   
 12,00 
1.4.9         ml   Tub PE 400 mm                                                     
 Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de  
 15 cm al fons de la rasa  
   
 105,00 
1.4.10        u    Arqueta per a vàlvues Vórtex                                      
 Formació de arqueta per a regulació de caudal en aigues residuals fabricat en acer inoxidable, per a  
 un cabal màxim de 20 l/segon amb una alçada màxima de llàmina de 2 metres, amb passamurs DN  
 250 mm i PN 6 by pass DN  250 i PN6, colze de 250 construits d'acer inoxidable,. totalment ins-  
 tal.lada.  
 1,00 
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 CAPITOL 1.5 PAVIMENTACIÓ                                                      
 
1.5.1         m2   Subbase de tot-u natural                                          
 Subbase de tot-u natural de 25 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 98% del PM  
 800,00 
1.5.2         m2   Base de tot-u artificial                                          
 Base de tot-u artificiall de 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 90% del PM  
 800,00 
1.5.3         m3   Rigola                                                          
  
 Rigola de 30X30 cm  de formigó in situ.  
 5,38 
1.5.4         m2   Paviment asfaltic G-20                                            
 Paviment asfaltic tipus G-20 amb àrids calcaris, en capa de base de 8 cm de gruix  
 800,00 
1.5.5         m2   Paviment asfaltic D-12                                            
 Paviment asfaltic tipus D-12, amb àrids granítics en capa de rodadura de 4 cm. de gruix  
 800,00 
1.5.6         ml   Vorada prefabricada                                               
 Vorada prefabricada de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.locades sobre base  
 de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a  
 36,80 
1.5.7         ml   Vorada prefabricada en curva                                      
 Vorada prefabricada en curva de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.locades  
 sobre base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a  
 5,00 
1.5.8         ut   Vorada prefabricada gual                                          
 Vorada prefabricada de formigó per a gual de vehicles de 6 m de longitud, tipus V40, de Breinco o si-  
 milar.  
 3,00 
1.5.9         m2   Vorera de formigó                                                 
 Vorera de formigó de 10 cm de gruix, HM-15, acabat escombrat.  
 255,00 
1.5.10        m2    Base compactada al 95% de PM de 20cm                             
 Base compactada al 95%  
 255,00 
1.5.11        u    Escosell rectangular                                              
 Escossell rectangular, de bordó granític de jardí, de 100x120 cm  
 4,00 
1.5.12        ut   Gual deprimit                                                     
 Gual deprimit per a pas de vianants de 6 metres de longitud  
 1,00 
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 CAPITOL 1.6 SENYALITZACIÓ I JARDINERIA                                        
 
1.6.1         u    Placa R-2                                                         
 Placa de senyal de trànsit, R-2 (STOP) fixada mecanicament.  
 1,00 
1.6.2         u    Placa R-308                                                       
 Placa de senyal de trànsit, R-308 (PROHIBIT APARCAR) fixada mecanicament.  
 3,00 
1.6.3         u    Placa S-13                                                        
 Placa de senyal de trànsit, S-13 (PAS DE VIANANTS) fixada mecanicament.  
 4,00 
1.6.4         u    Placa S-15A                                                       
 Placa de senyal de trànsit, S-15A (CARRER SENSE SORTIDA) fixada mecanicament.  
 2,00 
1.6.5         u    Placa Boca d'incendi                                              
 Senyalització hidrant tipus Mollet (BOCA D'INCENDI)  
 1,00 
1.6.6         u    Suport rectangular                                                
 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat.  
 10,00 
1.6.7         ml   Pintat sobre paviment                                             
 Pintat sobre paviment de faixa discontinua de 10 cm d'amplada, amb màquina d'accionament ma-  
 nual.  
 103,45 
1.6.8         ut   Lledoner                                                          
 4,00 
1.6.9         ut   Testimonis per a lledoner                                         
 2,00 



AMIDAMENTS  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 41                                                            
CODI RESUM QUANTITAT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2011  
  Pàgina 7  

 
 CAPITOL 1.7 ENLLUMENAT PUBLIC                                                 
 
1.7.1         m3   Excavació rasa                                                  
  
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb mit-  
 jans mecànics.  
 57,34 
1.7.2         m3   Terraplenat i piconatge                                           
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a màxim,  
 amb una compactació del 95% PN  
 46,83 
1.7.3         ml   Tub PE diam. 160 mm                                               
 Suministre i col.locació de tub PE diam. 160 mm  
 12,00 
1.7.4         ml   Cable de coure                                                    
 Conductor de coure nu de 35 mm2 de seccio  
 119,34 
1.7.5         u    Piqueta de connexió                                               
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm de  
 llargaria i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 5,00 
1.7.6         ml   Tub anellat diam. 80 mm                                           
 Tub de PE anellat de diam. 80 mm  
 119,80 
1.7.7         u    Pericó                                                            
 Pericó de registre de 40x40 cm  
 2,00 
1.7.8         ml   Conductor coure 3x6mm2 +6 mm2                                     
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 3x6 mm2 + 6 mm2 i col.lo-  
 cat en tub.  
 77,80 
1.7.9         ml   Conductor coure 3x10 mm2                                          
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x10 mm2 i col.locat en  
 tub.  
 42,00 
1.7.10        ml   Conductor coure 2x6mm2 + 6 mm2                                    
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x6 mm2 + 6 mm2 i col.lo-  
 cat en tub.  
 36,00 
1.7.11        u    Punt de llum                                                      
 Columna troncocònica de 9m d'alçada, d'acer galvanitzat, model CL1 de la casa SIMON LIGH-  
 TING o similar, amb llumenera model ONIX-2 de SOCELEC amb equip de VSAP de 250 w  
 4,00 
1.7.12        u    Desmuntatge fanals existents                                      
 1,00 
1.7.13        u    Fusibles                                                          
 Fusibles  
 8,00 
1.7.14        u    Caixa connexió                                                    
 Caixa connexió per a cada armari  



AMIDAMENTS  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 41                                                            
CODI RESUM QUANTITAT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2011  
  Pàgina 8  

 4,00 
1.7.15        pa   Material                                                          
 Material per a instal.lació d'enllumenat public  
 1,00 
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 CAPITOL 1.8 AIGUA POTABLE                                                     
 
1.8.1         m3   Excavació rasa                                                  
  
 Excavació de rasa de fins a 4m m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb mit-  
 jans mecànics.  
 94,37 
1.8.2         m3   Terraplenat i piconatge                                           
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a màxim,  
 amb una compactació del 95% PN  
 84,93 
1.8.3         m3   Transport terres abocador                                         
 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànis i temps d'espera per a la càrrega,  
 amb camió de 7 t, amb un recorregut de 5 i fins a 10 km  
 9,44 
1.8.4         ml   Tub polietilé                                                     
 Tub de polietilè de de fundició dùctil  
 104,85 
1.8.5         u    Pericó desaiguat                                                  
 Pericó de 160x160x190, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó  
 calat, sobre llit de sorra.  
 1,00 
1.8.5.A       u    Pericó d'escomesa                                                 
 Pericó d'escomesa  
 1,00 
1.8.6         u    Bastiment i tapa pericó                                           
 Bastiment i tapa per a pericó, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de  
 165 l.  
 2,00 
1.8.7         u    Hidrant soterrat                                                  
 Hidrant soterrat DN 100  
 1,00 
1.8.8         u    Clau de pas amb desaiguat                                         
 Clau de pas amb desaiguat  
 1,00 
1.8.8.A       u    Valvula clau de pas                                               
 Vàlvula de clau de pas  
 3,00 
1.8.9         u    Escomeses particular                                              
 Escomeses particulars  
 4,00 
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 CAPITOL 1.9 TELEFONIA                                                         
 
1.9.1         u    Armari de telefonia                                               
 Armari de connexions homologat de telefonia, mides a concretar.  
 1,00 
1.9.2         u    Pericó de registre                                                
 Pericó de registre tipus M homologat de 70X70 cm          
 1,00 
1.9.3         ml   Canalització                                                      
 Canalització amb 2 diam. 110 formigonats sobre llit previ i recobriment de tubs de formigó.  
 3,30 
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 CAPITOL 1.10 ALTRES                                                            
 
1.10.1        m3   Recrescut mur de formigó                                          
 Recrescut de mur de formigó existent amb la seguent armadura: Horitzontal: 4 diam. 20 cada 50 cm.  
 Vertical: 2 diam. 16 cada 30 cm. cercol format amb 4 diam. 16 . Inclus encofrat necessari.  
 34,80 
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 CAPITOL 1.11 XARXA ELECTRICA DE MT I BT                                        
 
1.11.1        pa   Xarxa elèctrica de MT i BT                                        
 1,00 
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 CAPITOL 1.12 CONTROL DE QUALITAT                                               
 
1.12.1        pa   Control de qualitat                                               
 1,00 
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 CAPITOL 1.13 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
1.13.1        pa   Seguretat i Salut                                                 
 1,00 
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 CAPITOL 1.1 ENDERROCS                                                         
 
1.1.1         m2   Demolició Paviment d'asfalt                                       
 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb martell pica-  
 dor  
 891,21 3,22 2.869,70 
1.1.2         m2   Demolició Paviment de formigó                                     
 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb martell pica-  
 dor.  
 177,64 3,22 572,00 
1.1.3         m    Demolició Vorada                                                
  
 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador  
 79,80 2,60 207,48 
1.1.4         pa   Demolició CT Fecsa Endesa                                         
 Demolició CT Fecsa Endesa amb mitjans mecànics.  
 1,00 1,00 1,00 
1.1.5         ml   Demolició bordó jardi                                             
 Demolició bordó jardí amb martell picador.  
 13,40 1,62 21,71 
1.1.6         m2   Demolició mur formigó                                             
 Demolició mur de formigó en massa de 30X30 cm.  
 8,75 13,76 120,40 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.1 ENDERROCS..........................................................................................................  3.792,29 
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 CAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES                                                
 
1.2.1         m3   Excavació Pou aïllat                                              
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i  
 càrrega mecànica del material excavat.  
 14,59 5,06 73,83 
1.2.2         m3   Excavació rasa clavegueram                                        
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny no classificat, amb  
 mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.  
 331,02 37,76 12.499,32 
1.2.3         m3   Excavació embornal                                                
 Excavació de rasa de 1,50 de fondaria, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega  
 mecànica del material excavat.  
   
 7,29 5,06 36,89 
1.2.5         m2   Rebliment i piconatge de rasa                                     
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material adequat, en tongades de gruix  
 fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM   
 266,70 3,72 992,12 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES ........................................................................................  13.602,16 
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 CAPITOL 1.3 TRANSPORT DE TERRES I RUNA                                        
 
1.3.1         m3   Càrrega runa                                                    
  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 7t, amb un recorre-  
 gut de més de 5 i fins a 10 km  
 161,12 5,10 821,71 
1.3.2         m3   Abocat runa                                                     
  
 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat  i sense bàscula, de residus d'enderroc o de cons-  
 trucció, amb una densitat de 0,95 T/m3 com a màxim (runa bruta)   
 161,12 5,10 821,71 
1.3.3         m3   Canon Abocador                                                  
  
 Canon a abocador per gestió de runes i recuperació màxima de materials  
 161,12 2,76 444,69 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.3 TRANSPORT DE TERRES I RUNA .......................................................................  2.088,11 
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 CAPITOL 1.4 CLAVEGUERAM                                                       
 
1.4.1         m2   Solera de formigó                                                 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix i planta 1x0.60 m  
 3,00 10,22 30,66 
1.4.2         m2   Paret de pou circular                                             
 Paret de pou circular de D 80 cm, de 15 de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb  
 morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 5,40 168,42 909,47 
1.4.3         u    Bastiment i tapa de pou                                           
 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 60 cm i 145 kg de pes, col.locat amb mor-  
 ter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.  
 3,00 162,30 486,90 
1.4.4         u    Grao per a pou                                                    
 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat de 300X300X300 mm, amb rodó de D 18 mm,  
 col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 24,00 12,91 309,84 
1.4.5         u    Reixa embornal                                                    
 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes, col.locada amb morter  
 mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 9,00 64,56 581,04 
1.4.6         ml   Tub PE 200 mm                                                     
 Tub de PE de 200 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de  
 15 cm al fons de la rasa  
 12,00 26,27 315,24 
1.4.7         ml   Tub PE 250 mm                                                     
 Tub de PE de 250 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de  
 15 cm al fons de la rasa  
   
 28,80 26,27 756,58 
1.4.8         ml   Tub PE 315 mm                                                     
 Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de  
 15 cm al fons de la rasa  
   
 12,00 26,27 315,24 
1.4.9         ml   Tub PE 400 mm                                                     
 Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de  
 15 cm al fons de la rasa  
   
 105,00 26,27 2.758,35 
1.4.10        u    Arqueta per a vàlvues Vórtex                                      
 Formació de arqueta per a regulació de caudal en aigues residuals fabricat en acer inoxidable, per a  
 un cabal màxim de 20 l/segon amb una alçada màxima de llàmina de 2 metres, amb passamurs DN  
 250 mm i PN 6 by pass DN  250 i PN6, colze de 250 construits d'acer inoxidable,. totalment ins-  
 tal.lada.  
 1,00 1,00 1,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.4 CLAVEGUERAM ....................................................................................................  6.464,32 
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 CAPITOL 1.5 PAVIMENTACIÓ                                                      
 
1.5.1         m2   Subbase de tot-u natural                                          
 Subbase de tot-u natural de 25 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 98% del PM  
 800,00 27,27 21.816,00 
1.5.2         m2   Base de tot-u artificial                                          
 Base de tot-u artificiall de 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 90% del PM  
 800,00 17,27 13.816,00 
1.5.3         m3   Rigola                                                          
  
 Rigola de 30X30 cm  de formigó in situ.  
 5,38 32,91 177,06 
1.5.4         m2   Paviment asfaltic G-20                                            
 Paviment asfaltic tipus G-20 amb àrids calcaris, en capa de base de 8 cm de gruix  
 800,00 19,89 15.912,00 
1.5.5         m2   Paviment asfaltic D-12                                            
 Paviment asfaltic tipus D-12, amb àrids granítics en capa de rodadura de 4 cm. de gruix  
 800,00 20,42 16.336,00 
1.5.6         ml   Vorada prefabricada                                               
 Vorada prefabricada de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.locades sobre base  
 de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a  
 36,80 32,27 1.187,54 
1.5.7         ml   Vorada prefabricada en curva                                      
 Vorada prefabricada en curva de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.locades  
 sobre base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a  
 5,00 60,41 302,05 
1.5.8         ut   Vorada prefabricada gual                                          
 Vorada prefabricada de formigó per a gual de vehicles de 6 m de longitud, tipus V40, de Breinco o si-  
 milar.  
 3,00 35,75 107,25 
1.5.9         m2   Vorera de formigó                                                 
 Vorera de formigó de 10 cm de gruix, HM-15, acabat escombrat.  
 255,00 13,49 3.439,95 
1.5.10        m2    Base compactada al 95% de PM de 20cm                             
 Base compactada al 95%  
 255,00 29,80 7.599,00 
1.5.11        u    Escosell rectangular                                              
 Escossell rectangular, de bordó granític de jardí, de 100x120 cm  
 4,00 251,13 1.004,52 
1.5.12        ut   Gual deprimit                                                     
 Gual deprimit per a pas de vianants de 6 metres de longitud  
 1,00 18,55 18,55 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.5 PAVIMENTACIÓ .....................................................................................................  81.715,92 
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 CAPITOL 1.6 SENYALITZACIÓ I JARDINERIA                                        
 
1.6.1         u    Placa R-2                                                         
 Placa de senyal de trànsit, R-2 (STOP) fixada mecanicament.  
 1,00 152,06 152,06 
1.6.2         u    Placa R-308                                                       
 Placa de senyal de trànsit, R-308 (PROHIBIT APARCAR) fixada mecanicament.  
 3,00 130,06 390,18 
1.6.3         u    Placa S-13                                                        
 Placa de senyal de trànsit, S-13 (PAS DE VIANANTS) fixada mecanicament.  
 4,00 251,04 1.004,16 
1.6.4         u    Placa S-15A                                                       
 Placa de senyal de trànsit, S-15A (CARRER SENSE SORTIDA) fixada mecanicament.  
 2,00 251,04 502,08 
1.6.5         u    Placa Boca d'incendi                                              
 Senyalització hidrant tipus Mollet (BOCA D'INCENDI)  
 1,00 251,04 251,04 
1.6.6         u    Suport rectangular                                                
 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat.  
 10,00 83,89 838,90 
1.6.7         ml   Pintat sobre paviment                                             
 Pintat sobre paviment de faixa discontinua de 10 cm d'amplada, amb màquina d'accionament ma-  
 nual.  
 103,45 0,32 33,10 
1.6.8         ut   Lledoner                                                          
 4,00 150,00 600,00 
1.6.9         ut   Testimonis per a lledoner                                         
 2,00 136,00 272,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.6 SENYALITZACIÓ I JARDINERIA...........................................................................  4.043,52 
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 CAPITOL 1.7 ENLLUMENAT PUBLIC                                                 
 
1.7.1         m3   Excavació rasa                                                  
  
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb mit-  
 jans mecànics.  
 57,34 37,76 2.165,16 
1.7.2         m3   Terraplenat i piconatge                                           
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a màxim,  
 amb una compactació del 95% PN  
 46,83 3,72 174,21 
1.7.3         ml   Tub PE diam. 160 mm                                               
 Suministre i col.locació de tub PE diam. 160 mm  
 12,00 26,27 315,24 
1.7.4         ml   Cable de coure                                                    
 Conductor de coure nu de 35 mm2 de seccio  
 119,34 5,25 626,54 
1.7.5         u    Piqueta de connexió                                               
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm de  
 llargaria i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 5,00 19,81 99,05 
1.7.6         ml   Tub anellat diam. 80 mm                                           
 Tub de PE anellat de diam. 80 mm  
 119,80 15,50 1.856,90 
1.7.7         u    Pericó                                                            
 Pericó de registre de 40x40 cm  
 2,00 47,47 94,94 
1.7.8         ml   Conductor coure 3x6mm2 +6 mm2                                     
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 3x6 mm2 + 6 mm2 i col.lo-  
 cat en tub.  
 77,80 8,24 641,07 
1.7.9         ml   Conductor coure 3x10 mm2                                          
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x10 mm2 i col.locat en  
 tub.  
 42,00 6,53 274,26 
1.7.10        ml   Conductor coure 2x6mm2 + 6 mm2                                    
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x6 mm2 + 6 mm2 i col.lo-  
 cat en tub.  
 36,00 4,73 170,28 
1.7.11        u    Punt de llum                                                      
 Columna troncocònica de 9m d'alçada, d'acer galvanitzat, model CL1 de la casa SIMON LIGH-  
 TING o similar, amb llumenera model ONIX-2 de SOCELEC amb equip de VSAP de 250 w  
 4,00 501,59 2.006,36 
1.7.12        u    Desmuntatge fanals existents                                      
 1,00 70,05 70,05 
1.7.13        u    Fusibles                                                          
 Fusibles  
 8,00 0,69 5,52 
1.7.14        u    Caixa connexió                                                    
 Caixa connexió per a cada armari  
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 4,00 12,00 48,00 
1.7.15        pa   Material                                                          
 Material per a instal.lació d'enllumenat public  
 1,00 400,00 400,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.7 ENLLUMENAT PUBLIC .........................................................................................  8.947,58 
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 CAPITOL 1.8 AIGUA POTABLE                                                     
 
1.8.1         m3   Excavació rasa                                                  
  
 Excavació de rasa de fins a 4m m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb mit-  
 jans mecànics.  
 94,37 37,76 3.563,41 
1.8.2         m3   Terraplenat i piconatge                                           
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a màxim,  
 amb una compactació del 95% PN  
 84,93 3,72 315,94 
1.8.3         m3   Transport terres abocador                                         
 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànis i temps d'espera per a la càrrega,  
 amb camió de 7 t, amb un recorregut de 5 i fins a 10 km  
 9,44 2,72 25,68 
1.8.4         ml   Tub polietilé                                                     
 Tub de polietilè de de fundició dùctil  
 104,85 21,79 2.284,68 
1.8.5         u    Pericó desaiguat                                                  
 Pericó de 160x160x190, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó  
 calat, sobre llit de sorra.  
 1,00 62,05 62,05 
1.8.5.A       u    Pericó d'escomesa                                                 
 Pericó d'escomesa  
 1,00 67,19 67,19 
1.8.6         u    Bastiment i tapa pericó                                           
 Bastiment i tapa per a pericó, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de  
 165 l.  
 2,00 100,00 200,00 
1.8.7         u    Hidrant soterrat                                                  
 Hidrant soterrat DN 100  
 1,00 1.163,33 1.163,33 
1.8.8         u    Clau de pas amb desaiguat                                         
 Clau de pas amb desaiguat  
 1,00 260,00 260,00 
1.8.8.A       u    Valvula clau de pas                                               
 Vàlvula de clau de pas  
 3,00 245,09 735,27 
1.8.9         u    Escomeses particular                                              
 Escomeses particulars  
 4,00 400,62 1.602,48 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.8 AIGUA POTABLE ...................................................................................................  10.280,03 



PRESSUPOST  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 41                                                           
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2011  
  Pàgina 10  

 
 CAPITOL 1.9 TELEFONIA                                                         
 
1.9.1         u    Armari de telefonia                                               
 Armari de connexions homologat de telefonia, mides a concretar.  
 1,00 103,78 103,78 
1.9.2         u    Pericó de registre                                                
 Pericó de registre tipus M homologat de 70X70 cm          
 1,00 161,59 161,59 
1.9.3         ml   Canalització                                                      
 Canalització amb 2 diam. 110 formigonats sobre llit previ i recobriment de tubs de formigó.  
 3,30 62,99 207,87 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.9 TELEFONIA ............................................................................................................  473,24 
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 CAPITOL 1.10 ALTRES                                                            
 
1.10.1        m3   Recrescut mur de formigó                                          
 Recrescut de mur de formigó existent amb la seguent armadura: Horitzontal: 4 diam. 20 cada 50 cm.  
 Vertical: 2 diam. 16 cada 30 cm. cercol format amb 4 diam. 16 . Inclus encofrat necessari.  
 34,80 144,16 5.016,77 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.10 ALTRES ................................................................................................................  5.016,77 
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 CAPITOL 1.11 XARXA ELECTRICA DE MT I BT                                        
 
1.11.1        pa   Xarxa elèctrica de MT i BT                                        
 1,00 107.819,38 107.819,38 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.11 XARXA ELECTRICA DE MT I BT ........................................................................  107.819,38 
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 CAPITOL 1.12 CONTROL DE QUALITAT                                               
 
1.12.1        pa   Control de qualitat                                               
 1,00 7.290,00 7.290,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.12 CONTROL DE QUALITAT....................................................................................  7.290,00 
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 CAPITOL 1.13 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
1.13.1        pa   Seguretat i Salut                                                 
 1,00 9.729,00 9.729,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 1.13 SEGURETAT I SALUT .........................................................................................  9.729,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  261.262,32 
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1.1 ENDERROCS                                                         
1.1.1         m2   ................................................................................ Demolició Paviment d'asfalt  ( 01.01 ) 891,21 3,22
 2.869,70 
1.1.2         m2   .......................................................................... Demolició Paviment de formigó  ( 01.02 ) 177,64 3,22
 572,00 
1.1.3         m   Demolició Vorada ................................................................................................. ( 01.03 ) 79,80 2,60 207,48 
1.1.4         pa   Demolició CT Fecsa Endesa ............................................................................... ( 01.04 ) 1,00 1,00 1,00 
1.1.5         ml   Demolició bordó jardi ........................................................................................... ( 01.05 ) 13,40 1,62 21,71 
1.1.6         m2   ........................................................................................ Demolició mur formigó  ( 01.06 ) 8,75 13,76
 120,40 
 TOTAL CAPITOL 1.1 ........................................................................  3.792,29 
 
1.2 MOVIMENT DE TERRES                                                
1.2.1         m3   ............................................................................................ Excavació Pou aïllat  ( 02.01 ) 14,59 5,06
 73,83 
1.2.2         m3   .............................................................................. Excavació rasa clavegueram  ( 02.02 ) 331,02 37,76
 12.499,32 
1.2.3         m3   ............................................................................................ Excavació embornal  ( 02.03 ) 7,29 5,06
 36,89 
1.2.5         m2   ............................................................................ Rebliment i piconatge de rasa  ( 02.04 ) 266,70 3,72
 992,12 
 TOTAL CAPITOL 1.2 ........................................................................  13.602,16 
 
1.3 TRANSPORT DE TERRES I RUNA                                        
1.3.1         m3   ....................................................................................................... Càrrega runa  ( 03.01 ) 161,12 5,10
 821,71 
1.3.2         m3   ......................................................................................................... Abocat runa  ( 03.02 ) 161,12 5,10
 821,71 
1.3.3         m3   ................................................................................................. Canon Abocador  ( 03.03 ) 161,12 2,76
 444,69 
 TOTAL CAPITOL 1.3 ........................................................................  2.088,11 
 
1.4 CLAVEGUERAM                                                       
1.4.1         m2   ................................................................................................ Solera de formigó  ( 04.01 ) 3,00 10,22
 30,66 
1.4.2         m2   ........................................................................................... Paret de pou circular  ( 04.02 ) 5,40 168,42
 909,47 
1.4.3         u    Bastiment i tapa de pou ....................................................................................... ( 04.03 ) 3,00 162,30 486,90 
1.4.4         u    Grao per a pou ..................................................................................................... ( 04.04 ) 24,00 12,91 309,84 
1.4.5         u    Reixa embornal .................................................................................................... ( 04.05 ) 9,00 64,56 581,04 
1.4.6         ml   Tub PE 200 mm ................................................................................................... ( 04.06 ) 12,00 26,27 315,24 
1.4.7         ml   Tub PE 250 mm ................................................................................................... ( 04.07 ) 28,80 26,27 756,58 
1.4.8         ml   Tub PE 315 mm ................................................................................................... ( 04.08 ) 12,00 26,27 315,24 
1.4.9         ml   Tub PE 400 mm ................................................................................................... ( 04.09 ) 105,00 26,27 2.758,35 
1.4.10        u    Arqueta per a vàlvues Vórtex............................................................................... ( 04.10 ) 1,00 1,00 1,00 
 TOTAL CAPITOL 1.4 ........................................................................  6.464,32 
 
1.5 PAVIMENTACIÓ                                                      
1.5.1         m2   ..................................................................................... Subbase de tot-u natural  ( 05.01 ) 800,00 27,27
 21.816,00 
1.5.2         m2   ......................................................................................... Base de tot-u artificial  ( 05.02 ) 800,00 17,27
 13.816,00 
1.5.3         m3   .................................................................................................................. Rigola  ( 05.03 ) 5,38 32,91
 177,06 
1.5.4         m2   ........................................................................................ Paviment asfaltic G-20  ( 05.04 ) 800,00 19,89
 15.912,00 
1.5.5         m2   ........................................................................................ Paviment asfaltic D-12  ( 05.05 ) 800,00 20,42
 16.336,00 
1.5.6         ml   Vorada prefabricada ............................................................................................ ( 05.06 ) 36,80 32,27 1.187,54 
1.5.7         ml   Vorada prefabricada en curva.............................................................................. ( 05.07 ) 5,00 60,41 302,05 
1.5.8         ut   Vorada prefabricada gual ..................................................................................... ( 05.08 ) 3,00 35,75 107,25 
1.5.9         m2   ............................................................................................... Vorera de formigó  ( 05.09 ) 255,00 13,49
 3.439,95 
1.5.10        m2   ......................................................... Base compactada al 95% de PM de 20cm  ( 05.10 ) 255,00 29,80
 7.599,00 
1.5.11        u    Escosell rectangular ............................................................................................. ( 05.11 ) 4,00 251,13 1.004,52 
1.5.12        ut   Gual deprimit ........................................................................................................ ( 05.12 ) 1,00 18,55 18,55 
 TOTAL CAPITOL 1.5 ........................................................................  81.715,92 
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1.6 SENYALITZACIÓ I JARDINERIA                                        
1.6.1         u    Placa R-2.............................................................................................................. ( 06.01 ) 1,00 152,06 152,06 
1.6.2         u    Placa R-308 ......................................................................................................... ( 06.02 ) 3,00 130,06 390,18 
1.6.3         u    Placa S-13 ............................................................................................................ ( 06.03 ) 4,00 251,04 1.004,16 
1.6.4         u    Placa S-15A ......................................................................................................... ( 06.04 ) 2,00 251,04 502,08 
1.6.5         u    Placa Boca d'incendi ............................................................................................ ( 06.05 ) 1,00 251,04 251,04 
1.6.6         u    Suport rectangular................................................................................................ ( 06.06 ) 10,00 83,89 838,90 
1.6.7         ml   Pintat sobre paviment .......................................................................................... ( 06.07 ) 103,45 0,32 33,10 
1.6.8         ut   Lledoner ............................................................................................................... ( 06.08 ) 4,00 150,00 600,00 
1.6.9         ut   Testimonis per a lledoner ..................................................................................... ( 06.09 ) 2,00 136,00 272,00 
 TOTAL CAPITOL 1.6 ........................................................................  4.043,52 
 
1.7 ENLLUMENAT PUBLIC                                                 
1.7.1         m3   .................................................................................................... Excavació rasa  ( 07.01 ) 57,34 37,76
 2.165,16 
1.7.2         m3   ....................................................................................... Terraplenat i piconatge  ( 07.02 ) 46,83 3,72
 174,21 
1.7.3         ml   Tub PE diam. 160 mm ......................................................................................... ( 07.03 ) 12,00 26,27 315,24 
1.7.4         ml   Cable de coure ..................................................................................................... ( 07.04 ) 119,34 5,25 626,54 
1.7.5         u    Piqueta de connexió ............................................................................................ ( 07.05 ) 5,00 19,81 99,05 
1.7.6         ml   Tub anellat diam. 80 mm ..................................................................................... ( 07.06 ) 119,80 15,50 1.856,90 
1.7.7         u    Pericó ................................................................................................................... ( 07.07 ) 2,00 47,47 94,94 
1.7.8         ml   Conductor coure 3x6mm2 +6 mm2 ..................................................................... ( 07.08 ) 77,80 8,24 641,07 
1.7.9         ml   Conductor coure 3x10 mm2 ................................................................................. ( 07.09 ) 42,00 6,53 274,26 
1.7.10        ml   Conductor coure 2x6mm2 + 6 mm2 .................................................................... ( 07.10 ) 36,00 4,73 170,28 
1.7.11        u    Punt de llum ......................................................................................................... ( 07.11 ) 4,00 501,59 2.006,36 
1.7.12        u    Desmuntatge fanals existents .............................................................................. ( 07.12 ) 1,00 70,05 70,05 
1.7.13        u    Fusibles ................................................................................................................ ( 07.13 ) 8,00 0,69 5,52 
1.7.14        u    Caixa connexió ..................................................................................................... ( 07.14 ) 4,00 12,00 48,00 
1.7.15        pa   Material ................................................................................................................. ( 07.15 ) 1,00 400,00 400,00 
 TOTAL CAPITOL 1.7 ........................................................................  8.947,58 
 
1.8 AIGUA POTABLE                                                     
1.8.1         m3   .................................................................................................... Excavació rasa  ( 08.01 ) 94,37 37,76
 3.563,41 
1.8.2         m3   ....................................................................................... Terraplenat i piconatge  ( 08.02 ) 84,93 3,72
 315,94 
1.8.3         m3   .................................................................................. Transport terres abocador  ( 08.03 ) 9,44 2,72
 25,68 
1.8.4         ml   Tub polietilé .......................................................................................................... ( 08.04 ) 104,85 21,79 2.284,68 
1.8.5         u    Pericó desaiguat .................................................................................................. ( 08.05 ) 1,00 62,05 62,05 
1.8.5.A       u    Pericó d'escomesa ............................................................................................... ( 08.06 ) 1,00 67,19 67,19 
1.8.6         u    Bastiment i tapa pericó ........................................................................................ ( 08.07 ) 2,00 100,00 200,00 
1.8.7         u    Hidrant soterrat .................................................................................................... ( 08.08 ) 1,00 1.163,33 1.163,33 
1.8.8         u    Clau de pas amb desaiguat ................................................................................. ( 08.09 ) 1,00 260,00 260,00 
1.8.8.A       u    Valvula clau de pas .............................................................................................. ( 08.10 ) 3,00 245,09 735,27 
1.8.9         u    Escomeses particular ........................................................................................... ( 08.11 ) 4,00 400,62 1.602,48 
 TOTAL CAPITOL 1.8 ........................................................................  10.280,03 
 
1.9 TELEFONIA                                                         
1.9.1         u    Armari de telefonia ............................................................................................... ( 09.01 ) 1,00 103,78 103,78 
1.9.2         u    Pericó de registre ................................................................................................. ( 09.02 ) 1,00 161,59 161,59 
1.9.3         ml   Canalització .......................................................................................................... ( 09.03 ) 3,30 62,99 207,87 
 TOTAL CAPITOL 1.9 ........................................................................  473,24 
 
1.10 ALTRES                                                            
1.10.1        m3   ................................................................................... Recrescut mur de formigó  ( 10.01 ) 34,80 144,16
 5.016,77 
 TOTAL CAPITOL 1.10 ......................................................................  5.016,77 
 
1.11 XARXA ELECTRICA DE MT I BT                                        
1.11.1        pa   Xarxa elèctrica de MT i BT ................................................................................... ( 11.01 ) 1,00 107.819,38 107.819,38 
 TOTAL CAPITOL 1.11 ......................................................................  107.819,38 
 
1.12 CONTROL DE QUALITAT                                               
1.12.1        pa   Control de qualitat ................................................................................................ ( 12.01 ) 1,00 7.290,00 7.290,00 
 TOTAL CAPITOL 1.12 ......................................................................  7.290,00 
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1.13 SEGURETAT I SALUT                                                 
1.13.1        pa   Seguretat i Salut ................................................................................................... ( 13.01 ) 1,00 9.729,00 9.729,00 
 TOTAL CAPITOL 1.13 ......................................................................  9.729,00 
 TOTAL ...............................................................................................  261.262,32 
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EM03J desp-junta conmpensacion pau 41-mt-mollet del valles-endesa
0551E0414650  BARCELONA MOLLET DEL VALLES 08100 INMUEBLE VIV FERRO (DEL) P.I.CAN MAGAROLA 00005 .  
2056682  desp-junta conmpensacion pau 41-mt-mollet del vall

04 FINALIZADO
03 Iniciado Estudio Tecnico
F0804 EUDALD ROCA I PUIG 11/01/2011
910 INGENIERIA EXT VALLES IM3

Apartados T. Inst U. Base T. Precio Espec. F. Base
1 NS1 GE MBT 10/01/2011
2 NS1 GE MBT 10/01/2011
3 NS1 GE MBT 11/01/2011
4 NS1 GE MBT 11/01/2011
5 NS1 GE MBT 11/01/2011
 

Apartados Aport
Reparto 

(%)
Recargo 

Lineal Cantidad
Importe 
Unitario Total

1 DC1002 100,00 160,00 27,67 4.427,20

1 DC1024 100,00 15,00 69,38 1.040,70

1 DC2022 100,00 8,00 71,34 570,72

1 DC2002 100,00 17,00 35,67 606,39

1 DD1032 100,00 3,00 548,28 1.644,84

1 DD1042 100,00 2,00 335,98 671,96

1 DE1012 100,00 3,00 384,70 1.154,10

1 DJ2404 100,00 17,00 188,47 3.203,99

1 DJ2406 100,00 80,00 134,12 10.729,60

1 DJ2424 100,00 8,00 267,07 2.136,56

1 DJ9200 100,00 145,00 16,00 2.320,00

1 DJ9302 100,00 50,00 67,76 3.388,00

1 DV1000 100,00 5,00 97,59 487,95

1 DV1040 100,00 3,00 182,08 546,24

1 DV1906 100,00 1,00 531,94 531,94

1 DV1907 100,00 1,00 229,60 229,60

1 DJ2426 100,00 45,00 136,68 6.150,60

2 AA1000 100,00 100,00 4,56 456,00

2 AD1610 100,00 10,00 18,34 183,40

2 AE2021 100,00 1,00 2.720,83 2.720,83

2 AE2031 100,00 1,00 3.151,97 3.151,97

2 AE3010 100,00 3,00 250,14 750,42

2 AF1420 100,00 4,00 332,46 1.329,84

2 AG1033 100,00 2,00 27,24 54,48

2 AH1360 100,00 2,00 650,27 1.300,54

2 AH1410 100,00 2,00 11,06 22,12

2 AH1600 100,00 8,00 155,91 1.247,28

2 AK1000 100,00 2,00 3.384,16 6.768,32

2 AK1028 100,00 2,00 1.412,35 2.824,70

2 AK1035 100,00 2,00 147,04 294,08

2 AZ1030 100,00 100,00 2,26 226,00

2 AZ1200 100,00 1.000,00 0,75 750,00

2 AA2000 100,00 1,00 15,07 15,07

3 FC1000 100,00 7,00 43,91 307,37

3 FC1100 100,00 20,00 33,96 679,20

3 FC1120 100,00 40,00 33,65 1.346,00

3 FE1903 100,00 2,00 826,58 1.653,16

3 FG1440 100,00 1,00 765,59 765,59

3 FH1000 100,00 1,00 125,92 125,92

3 FP1003 100,00 1,00 14.081,52 14.081,52

3 FP1020 100,00 1,00 2.857,96 2.857,96

3 FP1022 100,00 1,00 1.431,66 1.431,66

3 FP1032 100,00 1,00 4.551,69 4.551,69

4 CC1130 100,00 10,00 27,80 278,00

4 CC2130 100,00 10,00 35,50 355,00

4 CE1020 100,00 2,00 52,84 105,68

4 CH2030 100,00 2,00 40,82 81,64

4 CJ2024 100,00 10,00 184,72 1.847,20

4 CJ9200 100,00 10,00 12,25 122,50

4 CJ9302 100,00 20,00 67,76 1.355,20

GESTIÓN  DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
VALORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA NNSS

FE  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.
910  INGENIERIA EXT VALLES IM3

Estudio Técnico:

Estado Solicitud: Fecha Aceptación:
Usr.Responsable: Fecha Ult Modificación:

Solicitud:
Valoración Estudio:

Estado Estudio: Fecha Envío Comercial:

Descripcion Apartados Instalación
linea subterranea mt

UOT Elaboradora: Reparto Consolidado:

Solicitudes Asociadas

LINEA SUBTERRANEA BT
GRUPO ELECTROGENO

linea aerea mt
centro transformador

TENDIDO EN TUBULAR 2C 240 MM2 AL 18-30 KV
TENDIDO EN TUBULAR 1C 240 MM2 AL 18-30 KV
CJTO.TERMINAC.TERMO.EXT.1C 240 MM2 AL 18-30 KV
CJTO.TERMINAC.APANT.1C 240 MM2 AL 18-30 KV

Unidades Constructivas
TENDIDO SIMPLE 1C 240 MM2 AL 18-30 KV
TENDIDO SIMPLE 2C 400 MM2 AL 18-30 KV

M.L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION DE TIERRAS ZANJ.MT 1 
C S CML SUPLEMENTO LATERAL ZANJA MT CALZADA (1 LADO)

CATA LOCALIZACION SERVICIOS MT
SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME MT

EMPALME TERMO.CABLE SECO 1C 240 MM2 AL 18-30 KV
ML ZANJA 1C MT MANO-CALZ.-2 T.HORM.-MORTERO ASF.
ML ZANJA 1C MT MANO-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.
ML ZANJA 2C MT MANO-CALZ.-3 T.HORM.-MORTERO ASF.

COMPLEMENTO GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO
APOYO METAL.CELOSIA MT C 2000 14 M ROCA ZONA A-B
APOYO METAL.CELOSIA MT C 3000 14 M ROCA ZONA A-B
ARMADO TRIANG. 1C CELOSIA HASTA 4500 -2,00 M-(A-B)

MARCAR,MEDIR,CONFEC.PLANO SUP.15M-BRIGADA-
SUPLEM.MARC.MED.CONF.PLAN.LONG.SUP.100 M
ML ZANJA 2C MT MANO-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.
M TENDIDO CIRCUITO 3XLA-56

CONJUNTO POR PICA DE MAS
CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA 1C
LOSA HORMIGON C-MALLAZO Y PINTURA AISLANTE
SUPLEMENTO CONJUNTO PARARRAYOS 25 KV

DOBLE AMARRE 1 LADO AISLAM.POLIM. 170/555 CABLE LA 56
SEÑALIZACION APOYO METALICO FECSA ENDESA
ELECTRODO Y PAT APOYO CONVERSION A CT
COMPLEM. ML BAJADA PAT AP.METALICO CON APAR/CONVER

M.L.CABLE TIERRA AISLADO EN ZANJA 0,3X0,5 M
M.L.CABLE TIERRA DESNUDO EN ZANJA 0,3X0,5 M
INSTALACION ICC EN CABLE SUBT. MT
INSTALAC.ANTIVIBRADORES TRAFO 1560 A 2480 KG

DESMONTAJE CIRCUITO AL-AC 3XLA-56
DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO
CONEXIÓN CIRCUITO LARL-56 O LA-56 CON LARL-56 O LA-56
ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA

CT EN EDIF. PREF. SUPERF. 36 kV 630 kVA FECSA
TENDIDO SIMPLE 2 C. 3X1X240-1X150
TENDIDO EN TUBULAR 2 C. 3X1X240-1X150
EMPALME BT SECO 3X240-150 MM2 TERMORRETRACTIL

PLACAS INDICAT.SEGURID.FECSA ENDESA CT 1 PUERTA
EDIF. PREF. SUPERF. CON CELDA 36 KV 2L+1P (630A/20kA)
ASENTAMIENTO PARA EDIF. PREF. SUPERF. 1 TRAFO
ACERA PERIMETRAL PARA EDIF. PREF. SUPERF. 1 TRAFO

CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-1X150 MM2
ML ZANJA 2C BT MANO-CALZ.-4 T.HORM.-MORTERO ASF.
M.L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION DE TIERRAS ZANJ.BT 1 

C S CM.L. SUPLEMENTO LATERAL ZANJA BT CALZADA (1 LADO)
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4 CV1100 100,00 2,00 104,81 209,62

4 CV1200 100,00 1,00 269,49 269,49

4 FB1120 100,00 1,00 667,15 667,15

4 FA2101 100,00 1,00 696,64 696,64
 95.723,63

Apartados Aport Cantidad
Importe 
Unitario Total

3 6705451 -1,00 4.796,25 -4.796,25

3 6703474 -1,00 3.983,75 -3.983,75

3 6705534 1,00 706,25 706,25

3 6753336 1,00 28,81 28,81

3 6753337 3,00 19,10 57,30
 -7.987,64

Apartados Aport
Reparto 

(%)
Recargo 

Lineal Cantidad
Importe 
Unitario Total

1 X48104 100,00 3,00 49,88 149,64

2 X20612 100,00 450,00 0,60 270,00

2 X20906 100,00 5,00 37,58 187,90

2 X20404 100,00 450,00 0,91 409,50

2 X55101 100,00 5,00 193,61 968,05

3 X50521 100,00 1,00 380,46 380,46

3 X50501 100,00 1,00 405,21 405,21

3 X50741 100,00 2,00 24,27 48,54

3 X50200 100,00 2,00 38,86 77,72

3 X50736 100,00 3,00 97,54 292,62

3 X50142 100,00 1,00 319,02 319,02

3 X50941 100,00 3,00 17,93 53,79

3 X90310 100,00 2,00 67,76 135,52

3 X90315 100,00 108,00 1,26 136,08

3 X90204 100,00 8,00 19,54 156,32

3 X50772 100,00 2,00 6,01 12,02
 4.002,39

Apartados Aport
Reparto 

(%)
1 00001 100,00

1 00002 100,00

1 00003 100,00

1 00007 100,00

1 00038 100,00

4 00005 100,00

4 00007 100,00

5 00005 100,00

Recargos 
Globales Aport Coef (%)

 

 

     

 
 

COORDINADOR JEFE JEFE
USUARIO: INGENIERIA INGENIERIA DISTRIBUCION
Fecha: _______ Fecha: _______ Fecha: _______ Fecha: _______
Firmada por: Firmada por: Firmada por: Firmada por:

SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME BT
MARCAR,MEDIR Y CONFEC.PLANO HASTA 15 M -EQUIPO-
PUENTE BT CT SUPERF.630KVA 1 PUERTA O SUBTERRANEO
TERMINACIÓN PUENTE MT 36kV ENCHUF/ENCHUF RECTA (TRAF)

CELDA 36 KV TRAFO SF6 630A/20K 100,00
KIT MOT CELDA LÍN ORMAZABAL 36 100,00

TOTAL UNIDADES CONSTRUCTIVAS

Materiales Reparto (%)
CEL LÍN+MOT+CON INT 36 630 100,00

TOTAL MATERIALES

Mano de Obra
IDENTIF.Y CORTE CABLE SUBT.CUALQ.TENSION
DESMONT.CONDUCT.MT HASTA LA-56 REINST.INMEDIATA

CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI 100,00
CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 100,00

INSTAL.TRANSFORMADOR CT ACCESOS INTERIORES
DESMONTAJE ARMARIO DISTRIBUCION BT
COLOCACION CUADRO MODULAR BT
DESMONT.CELDA MODULAR MT ACCESO DIRECTO

ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA MT
TENDIDO CONDUCTOR MT LA-56 Y LARL-56
MANIOB.CT Y CREAC.ZONA PROTEG.C-REALIZ.TRABAJOS
DESMONT.TRANSFORM. CT ACCESOS INTERIORES

HORA AYUDANTE
DESMONTAJE MAMPARA PROTECCION MT
TOTAL MANO DE OBRA

Concepto Adicionales Importe

COLOCACION CELDA COMPACTA SF6 MT
DESCONEC.Y CONECTAR CIRCUITO PUENTES MT Y/O BT
HORA GRUA
KM CAMION 5000 KG

PERMISOS OFICIALES 3.084,00
VISADO+ASUME 520,00

INGENIERÍA,TOPOGRAFÍA,PROYECTO 7.243,00
ESTUDIO ANTEPROYECTO 1.107,00

RECONEXION EQUIPO TELECONTROL 500,00
GRUPO ELECTROGENO 630 KVA/8H 2.500,00

ELIMINACION DE RESIDUOS 904,00
DGEM 223,00

TOTAL RECARGOS GLOBALES 0,00

TOTAL CONCEPTOS ADICIONALES 16.081,00

Descripcion Recargos Globales Importe

Reparto de la Valoracion
CON CARGO A CLIENTE 107.819,38
MEJORA DE RED 0,00

OBSERVACIONES

OBRA EJECUCIÓN POR CLIENTE 0,00

TOTAL  IMPORTE VALORACION 107.819,38

Página 2 de 2
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RESUM PRESSUPOST 
  
 



RESUM DE PRESSUPOST  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 41  
CAPITOL RESUM EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2011  
 Pàgina 1  

 
1.1 ENDERROCS ....................................................................................................................................  3.792,29 
1.2 MOVIMENT DE TERRES ..................................................................................................................  13.602,16 
1.3 TRANSPORT DE TERRES I RUNA ..................................................................................................  2.088,11 
1.4 CLAVEGUERAM ................................................................................................................................  6.464,32 
1.5 PAVIMENTACIÓ ................................................................................................................................  81.715,92 
1.6 SENYALITZACIÓ I JARDINERIA ......................................................................................................  4.043,52 
1.7 ENLLUMENAT PUBLIC .....................................................................................................................  8.947,58 
1.8 AIGUA POTABLE ..............................................................................................................................  10.280,03 
1.9 TELEFONIA .......................................................................................................................................  473,24 
1.10 ALTRES .............................................................................................................................................  5.016,77 
1.11 XARXA ELECTRICA DE MT I BT ......................................................................................................  107.819,38 
1.12 CONTROL DE QUALITAT .................................................................................................................  7.290,00 
1.13 SEGURETAT I SALUT .......................................................................................................................  9.729,00 
  ________________  
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 261.262,32 
 13,00 % Despeses Generals ..............  33.964,10 
 6,00 % Benefici industrial .................  15.675,74 
  ________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 49.639,84 

 18,00 % I.V.A. ...............................................................  55.962,39 
  ___________________  
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 366.864,55 
  ___________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 366.864,55 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA SIS MIL SIS-VUIT CENTS SEIXANTA-QUATRE  
EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  

 Mollet del Vallès, a 15 de gener de 2011  

 

 El promotor                                                         La dirección facultativa                                  
                                                                                                

 

 

Junta de Compensació PAU 41      Jaume Masclans Francesch 

 Enginyer Organització Industrial 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Í N D E X : 
1. MEMÒRIA.  
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI  
1.2. NORMATIVA 
1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA  
 1.3.1. Descripció de l'obra i situació.  

 1.3.2. Termini d'execució i ma d'obra. 

 1.3.3. Interferències i serveis afectats.  

 1.3.4. Enumeració dels processos i programació de les obres. 

  1.3.4.1.   Procés 1 (Demolicions i moviment de terres) 

  1.3.4.2.   Procés 2 (Clavegueram) 

  1.3.4.3.   Procés 3 (Pavimentació) 

  1.3.4.4.   Procés 4 (Instal·lació dels serveis) 

  1.3.4.5    Procés 5 (Senyalització i jardineria)  

  1.3.4.6    Instal·lacions sanitàries d’obra 

1.4. DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I 
 PREVENCIÓ. 
  1.4.1. Riscs professionals.  

  1.4.1.1.   Procés 1 (Demolicions i moviment de terres) 

  1.4.1.2.   Procés 2 (Clavegueram) 

  1.4.1.3.   Procés 3 (Pavimentació) 

  1.4.1.4.   Procés 4 (Remodelació de serveis) 

  1.4.1.5.   Procés 5 (Senyalització i jardineria) 

 1.4.2. Riscs professionals derivats de la maquinària. 

 1.4.3. Riscs per agents climatològics. 

 1.4.4. Risc de danys a tercers. 

1.5. NORMES GENERALS DE SEGURETAT 

1.6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
1.7. MEDIS AUXILIARS 

 1.7.1. Escales. 

 1.7.2. Caigudes d'alçada 
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 1.7.3. Instal·lacions, màquines i equips  

 1.7.4. Treballs en rases, pous, treballs subterranis i col·lectors. 

 1.7.5. Treballs de soldadura. 

 1.7.6. Emmagatzematge de productes combustibles, inflamables i tòxics 

1.8.   POSADA EN PRÀCTICA 
1.9.   SEGUIMENT I CONTROL 
1.10. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA 

 
ANNEX  
I  PLÀNOLS 

II PLEC DE CONDICIONS 

II.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
II.2. CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

  2.2.1. Proteccions personals. 

  2.2.2. Proteccions col·lectives. 

 II.3. SERVEI DE PREVENCIÓ 

  2.3.1. Servei tècnic de seguretat i salut. 

  2.3.2. Servei mèdic. 

 II.4. VIGILANT DE SEGURETAT 
 II.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 II.6. INSTAL·LACIONS D'OBRA 
 II.7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
IV PRESSUPOST 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1. MEMÒRIA  

            

1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI.            
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix,  mentre es portin a terme les obres de 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU 41 UBICAT AL POLÍGON 

INDUSTRIAL CAN MAGAROLA DE MOLLET DEL VALLÈS, les previsions respecte a 

prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels 

treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions 

preceptives d'higiene i benestar dels treballadors, així com els derivats dels treballs de 

reparació, conservació i manteniment una vegada finalitzades les obres, seguint les 

directrius del Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableix l'obligatorietat 

de la inclusió d'un Estudi de seguretat i salut en els projectes d'edificació i obres 

públiques, sempre que no es compleixi cap de les hipòtesis de l'article 4 de l'esmentat 

Real Decret.  

 

L'Estudi de Seguretat i Salut, basat en les obligacions reglamentàries específiques en 

el marc de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, servirà per a donar unes 

directrius bàsiques als contractistes que realitzaran les obres per a elaborar el Pla de 

seguretat i salut en el treball, on es desenvoluparan les prevencions previstes en 

aquest Estudi segons els sistemes d'execució de les obres de cada contractista. 

Aquest Pla s'haurà d'aprovar, sota el control de la Direcció Facultativa i d'acord amb el 

R.D. 1627/1997, abans de l'inici de les obres, deixant una copia del mateix a l'obra a 

disposició dels treballadors. Correspondrà als contractistes que realitzaran les obres 

enviar una copia de l'esmentat Pla, prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció 

del Treball i Seguretat Social corresponents. 

 

1.2. NORMATIVA. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 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 salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que 

se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, en 

materia de trabajos temporales en altura. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas.  

 

1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
1.3.1. Descripció de l'obra i situació.  
El carrer a urbanitzar és de nova creació com a resultat de la cessió dels espais 

públics del sector PAU 41 a desenvolupar per la junta de Compensació PAU 41 i que 

serà la continuació viària del carrer del Ferro del P.I. Can Magarola 

 

Per la seva ubicació serà un carrer urbà situat en el sinus d’un polígon industrial. En el 

seu recorregut conflueixen els carrers del Ferro i Claudi Arañó i Arañó. 

 

Els treballs a realitzar contemplaran la urbanització de la zona, amb l’execució d’un vial 

de doble carril i una vorera d’accés a les naus industrials de futura edificació a la 

vorera Oest. Al cantó Est, es recreixerà el mur existent per donar compliment a les 

prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Es plantaran arbres a la banda Oest del carrer. Es preveu la instal·lació del 

clavegueram, l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua potable, la canalització per a 

telefonia i la senyalització.  

L’execució de les obres, a més, permetrà l’accessibilitat i la supressió de les barreres 

arquitectòniques per a les persones amb mobilitat reduïda. El projecte assimila les 
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directrius proposades en el “Pla d’accessibiltat de Mollet del Vallès” per al compliment 

del “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”, 

i d’aprovació del “Codi d’accessibilitat” (Diari Oficial Generalitat de Catalunya 

num.2043, de 28 d’abril de 1995). 

 

Les obres contemplen també la senyalització horitzontal i vertical del carrer un cop 

remodelat, així com el subministrament i la col·locació d’elements de papereres i bancs 

de fusta.  

El projecte d’arranjament contempla les següents actuacions : 

1.- Demolicions i moviment de terres 

2.- Xarxa de clavegueram 

3.- Pavimentació 

4.- Enllumenat públic 

5.- Senyalització i jardineria 

6.- Xarxa d’aigua potable 

7.- Xarxa elèctrica 

8.- Seguretat i Salut 

 

1.3.2. Termini d'execució i mà d'obra.  
- Termini d'execució : El termini d'execució per a la totalitat de les obres es preveu que 

serà de QUATRE MESOS (4). 

- Mà d'obra prevista : Es preveu un nombre de persones diari de SIS (6) treballadors.  

 

1.3.3. Interferències i serveis afectats.  
- Interferències 
Atès que es tracta d’un carrer no urbanitzat i situat en un extrem d’un polígon 

industrial, sense accés a d’altres carrers, les interferències d’aquesta obra seran 
mínimes a nivell de molèsties per sorolls, vibracions, pols, fang, etc., dificultat d’accés 

a les indústries existents (tan per persones com per vehicles), perill pel trànsit de 

vehicles i maquinària, etc. Aquestes possibles interferències amb les naus veïnes 



     
  

 
 

 
Jaume Masclans Francesch   
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 
 

9 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

tindran una importància baixa. Tot i això, el contractista adjudicatari de les obres haurà 

de vetllar i utilitzar les tècniques i els mitjans necessaris per minimitzar-les al màxim, 

sense que per això s’hagi de retardar el termini d’execució de les mateixes. L’àmbit de 

l’obra es tancarà correctament per evitar l’accés de les persones alienes a l’interior de 

l’àmbit d’actuació, i es disposaran els mitjans necessaris per tal que es pugui accedir 

als comerços i a les vivendes amb seguretat. 

 

- Serveis Afectats 
A l’Annex A.1. Informació dels serveis existents, es troben relacionades totes les 

informacions de les companyies subministradores de serveis referent a les diferents 

instal·lacions que existeixen en l’àmbit d’actuació.  

Per tant, s’han obtingut els pertinents informes esmentats de les companyies de 

serveis abans de l’inici de l’obra.  

 

1.3.4. Enumeració dels processos i programació. 
1.3.4.1. Procés 1 (Demolicions i moviment de terres) 
En primer lloc es procedirà a efectuar la demolició de la vorera i rigoles del xamfrà dels 

carrer Ferro i Claudi Arañó i Arañó i la demolició del bordó de la zona ajardinada 

d’accés a l’antiga nau ja enderrocada, asfalt i solera de formigó dels antics passos. 

Tota la runa es carregarà i es transportarà a l’abocador autoritzat  i es pagarà el cànon 

d’abocament. 

Abans de procedir a l’excavació de terres per a explanació del carrer, caldrà practicar 

les calicates necessàries, amb mitjans manuals i o mecànics, per a la localització de 

serveis existents i clavegueres i comprovar així la correspondència amb la informació 

facilitada pels diferents ens. Caldrà tenir especial cura amb les línies que arriben i 

surten del CT. 

Acabada l’esplanada del carrer s’instal·larà el nou edifici prefabricat del Centre de 

Transformació d’ENDESA per a poder començar la variant de la xarxa aèria existent i 

trasllat de l’antic CT, que interfereix amb la traça del nou vial. 
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A continuació, es farà l’excavació de les rases per al clavegueram, i un cop col·locats 

els embornals i pous de registre de la forma descrita en el punt següent, es procedirà 

al rebliment i piconatge de la rasa amb una part de les terres procedents de 

l’excavació i la resta amb terres adequades provinents de préstec, totes elles en 

tongades de 25 cm i compactades al 95% del P.M. 

La resta de terres no aptes per al terraplenat es carregaran i transportaran a 

l’abocador autoritzat.  

 

1.3.4.2. Procés 2 (Clavegueram) 
La nova xarxa estarà formada per tub de polietilè resistents de doble paret 

estructurada, de 400 mm de diàmetre nominal en tot el seu recorregut. El tub anirà 

assentat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb un pendent uniforme del 1,50% que 

caldrà confirmar amb l’aixecament topogràfic corresponent i la posada en obra.  

 

Es disposaran els embornals laterals.. Els nous embornals seran sifònics practicables i 

estaran format per pericó de formigó de mides interiors aproximades de 0,75 x 0,30 m i 

aprox. 0,85 m de profunditat, sobre base de formigó de 15 cm de gruix i sifó de tub de 

PE reforçat de diàmetre nominal de 300 mm, amb bastiment i reixa de fosa model 

ONDA, classe C-250, de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar segons Norma EN-

124 classe D-400. 

La connexió dels embornals es faran amb tubs de PE resistents amb doble paret 

estructurada de diàmetre exterior de 250 mm col·locats dins de rasa i sobre llit de 10 

cm de sorra, amb les peces especials d’acoblament i connexió. Les connexions es 

realitzaran a 45º en el sentit de circulació de les aigües. 

 

A continuació es deixaran preparades els tubs de les escomeses de les finques, també 

de PE resistent de diàmetre exterior 315 mm, els baixants de pluvials de les façanes 

es connectaran a la claveguera principal amb tubs de PE de diàmetre exterior 200 mm, 

ambdós aniran col·locats dins de rasa sobre el terreny compactat.  
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Es disposaran 3 pous de registre circulars a distàncies inferiors als 40 m i en totes les 

connexions, tombs i punts singulars.  Es preveu la instal·lació de tres pous de registre 

al llarg del tram d’1,00 m de diàmetre interior i de 2,50 m d’alçada, a base de peces 

prefabricades de formigó, amb solera de 20 cm i recobriment de 15 cm més de formigó 

HM-20, i graons de polipropilè amb ànima d’acer. El bastiment i la tapa seran de fosa 

grisa de 70 cm de diàmetre mínim i gruix igual que les peces que l’envolten, col·locats 

amb morter mixt M-20b. Portaran ròtula d’articulació que es col·locarà en el sentit de la 

direcció de circulació dels vehicles. Tindran en la superfície gravat antilliscant, amb 

l’anagrama de l’Ajuntament de Mollet. Fabricades segons la Norma EN-124 classe D-

400. 

Es durà a terme la connexió al sistema de sanejament existent segons plànols adjunts. 

Caldrà comprovar la profunditat del tub existent i replantejar, si cal, la traça del 

clavegueram projectada. 

 

1.3.4.3. Procés 3 (Paviments) 
La definició geomètrica del tram de carrer a urbanitzar consistirà en una secció amb 

vorera a banda Oest i remat amb bordó i vorera de 30 cm entregant contra el mur del 

riu a la banda Est, amb calçada deprimida, sense zona d’aparcament 

La zona de calçada tindrà una amplada total d’uns 6,60 m, a banda i banda de la 

calçada es configuraran les voreres. La vorera Oest serà de secció constant d’uns 

2,15m d’amplada. La vorera Est tindrà una secció constant de 0,30 m d’amplada. 

La zona central de calçada es pavimentarà amb dues sub-bases de de tot-ú, ZA-40 de 

25 cm i 20 cm de gruix respectivament amb una amb estesa i piconatge del material al 

98% del PM, a sobre s’hi estendrà un paviment asfàltic tipus G-20, amb àrids calcàris 

de 8 cm de gruix amb reg d’imprimació i adherència. La capa de trànsit serà de 4 cm 

de gruix de paviment asfàltic tipus D-12, amb àrids granítics.   

A banda i banda de la calçada s’hi col·locarà una rigola de formigó HM-20 de 30 cm i 

30-35 cm d’alçada, acabat lliscat amb ciment Portland. Serà realitzada mitjançant 

encofrat metàl·lic, tant en els trams rectes com en els  corbs. La base de la rigola serà 

de formigó HM-15/P/20 de 30 x30 cm. 
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A la vorera Oest es plantaran arbres taronger dins d’escossells de peces prefabricades 

de formigó. 

 

Les voreres seran de formigó HM-15 de 10 cm de gruix i acabat en escombrat, sobre 

base compactada al 95% PM de 20 cm. 

 

Les vorades rectes i corbes seran de pedra granítica escairada i buixardada de 15x25 

cm, amb tres cares treballades i dues cares vistes, col·locades sobre base de formigó 

HM-15/P/20 de 30-35 cm d’alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a. 

 

Els guals de vehicles d’entrada a les parcel·les seran de formigó HM-15 de 15 cm de 

gruix amb malla electrosoldada de dimensions 15x30x6 i acabat en escombrat, sobre 

base compactada 95% PM de 20 cm. 

 

La vorada serà de pedra granítica de 15x25 cm, amb tres cares treballades i dues 

cares vistes, col·locades sobre base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d’alçada 

rejuntades amb morter de ciment M-80a. 

 

El carrer tindrà un pendent en sentit longitudinal descendent cap el carrer Claudi Arañó 

i Arañó i un pendent teòric transversal de l’1,5% a les voreres i aparcament i del 2 % a 

dues vessants a la calçada. Els punt fons on es situaran els embornals seran 

l’alineació de les rigoles. 

 

1.3.4.4. Procés 4 (Instal·lació de serveis) 
Xarxa elèctrica de Mitja Tensió 

Existeix una línia de MT que discorre longitudinalment al llarg de la traça del futur 

carrer. Es disposaran 2 pals nous de formigó a extrem i extrem de la zona a urbanitzar 

per dur a terme les derivacions a través de línies soterrades. Fora de l’àmbit, lles línies 

continuaran essent aèries. 

En quant al canvi d’ubicació del CT enumerat anteriorment, cal instal·lar prèviament el 

nou a línia de façana de la parcel·la de la unitat G. 
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Caldrà ser especialment curós amb les línies de subministrament existents soterrades 

que sonen subministrament a les naus existents. 

 

Enllumenat públic 

Es preveu retirar el punt de llum existent del xamfrà del carrer del Ferro i transportar-lo 

a l’abocador autoritzat. 

Aquest es canviarà per un de nova instal·lació situat al carrer Claudi Arañó i Arañó 

segons plànols. Caldrà tirar la línia nova en la seva totalitat fins el punt de llum existent 

al carrer del Ferro per a evitar empalmes i connexions susceptibles de produir fuites. 

S’anul·larà el pas de carrer existent del carrer del Ferro i se’n efectuarà un de nou amb 

el pas de 2 canalitzacions de 160 mm cadascuna de PE coarrugat. 

 

El nou cablejat anirà soterrat mitjançant canalització amb un tub, de PE corrugat de 

diàmetre 80 mm dins de rasa i envoltat amb sorra, per la banda Oest del carrer. El 

cable serà de coure V-1000 de secció variable. 

 

La solució adoptada està formada per  4 punts de llum amb llumeneres amb òptica de 

vial tancades en fosa d’alumini per a muntatge horitzontal, de la casa SOCELEC, 

Model ONIX 2 o similar, amb tanca de vidre trempat, amb làmpada i equip de 250 W 

de VSAP. Aniran sobre columna troncocònica d’acer galvanitzat, de 9 m d’alçada 

model  CL1 de la casa SIMON LIGHTING o similar, amb una interdistància de 30 m 

entre punts de llum. 

Per a donar continuïtat al subministrament, cal connectar la xarxa d’enllumenat a la 

xarxa existent del carrer Claudi Arañó i Arañó.  

La instal·lació s'executarà d'acord amb les prescripcions del "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión"  (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002) i les 

"Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT" que li siguin d’aplicació. 

 

Xarxa de telefonia 

La xarxa de telefonia es connectarà a la xarxa existent del carrer Claudi Arañó i Arañó 

a través de la connexió a l’aeri existent i duent a terme una variant soterrada fins a 
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l’armari que es situarà a peu de la façana de la parcela corresponent a la unitat G del 

carrer Claudi Arañó i Arañó segons plànos. En el projecte d’edificació de les naus, es 

deixaran les canalitzacions que alimentaran a cadascuna de les tres naus de nova 

edificació a través de 2 tubs de 63 mm de poliètile anellat per a cada nau des de 

l’armari. 

Al davant de l’armari es disposarà un pericó de 70x70x100 cm de mides interiors 

homologat per companyia segons plànol adjunt situat a la vorera. 

 

 

 

Xarxa d’aigua 

L’aigua caldrà agafar-la del final de línia de la canonada de Fosa nodular de Ø150 

existent al carrer Claudi Arañó i Arañó. Creuant el carrer es podrà abastir les naus de 

nova construcció. 

La disposició del nou tram de xarxa serà en forma ramificada degut a la disposició del 

carrer. 

La pressió disponible al punt de connexió és de 45 mmca segons consultes efectuades 

al servei d’aigües de la població (SOREA). 

 

La canonada de nova instal·lació és de Fosa nodular de diàmetre 150 en tot el seu 

recorregut, doncs abastirà tant les escomeses particulars com la xarxa contra incendis. 

El tipus d’hidrant a utilitzar és de 100 mm. 

 
Els hidrants s’ajustaran a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 

1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis (RIPCI). 

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporta els hidrants es considera sota la 

hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats 

durant dues hores, essent  el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min.  

La pressió de sortida per cada boca d’hidrant serà sempre superior a 1 kp/cm2. 

Els hidrants de columnes humides hauran d’estar convenientment protegits per evitar-

ne el trencament a causa de possibles impactes. Els hidrants instal·lats seran de fàcil 
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accessibilitat per als vehicles d’extinció d’incendis (autobombes) i la seva localització 

serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la Norma UNE EN 23033. En 

el cas d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermellós per la cara vista.  

És necessari 1 únic hidrant de manera que la distància entre ell i l’existent no és 

superior als 200 m i s’arriba a qualsevol punt de les façanes del sector. 

 

 
1.3.4.5.- Procés 5 (Senyalització i jardineria) 
La nova senyalització consistirà bàsicament en la dotació dels senyals de tràfic 

necessaris per a la correcta distribució d’aquest (plaques, suports, etc.), que figuren 

grafiats en el plànol de planta pavimentació.  

La senyalització horitzontal es pintarà sobre el paviment amb pintura acrílica amb 

màquina aotupropulsada i màquina d’accionament manual. 

 

Al llarg de la vorera Sud es plantaran arbres tipus TARONGER AGRE de 20 a 25 cm 

de circumferència, en contenidor, col·locat en un sot de plantació sobre terreny 

compacte. El rebliment dels laterals del sot es farà amb terra seleccionada i terra 

vegetal cribada en un 50%. 

 
1.3.4.6. Instal·lacions sanitàries d'obra : 
A banda dels processos de construcció, s'ha de comptar amb les instal·lacions 

provisionals de serveis sanitaris, menjadors, vestidors i farmaciola que seran d'ús 

exclusiu durant les obres. A realitzar abans d'iniciar-se les mateixes. 

 

Els vestuaris seran a base d'un mòdul prefabricat de superfície mínima 25 m2, amb 

penjadors, seients i calefacció. 

 

Els serveis sanitaris es composaran d'un mòdul amb dues dutxes com a mínim, amb 

aigua calenta i dues aixetes. Els wàters tindran com a mínim dues cabines. 
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Els menjadors estaran formats per un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula 

adient a les necessitats del nombre de treballadors que intervinguin a l'obra, amb 

bancs o seients individuals i calefacció. 

 

A més d'aquestes instal·lacions, els treballadors disposaran a l'obra d'una farmaciola 

d'emergència.  

1.4. DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.  
1.4.1. Riscs professionals. 
1.4.1.1. PROCÉS 1 (Demolicions i moviment de terres) 
A) Riscs més freqüents : 

- Caiguda a diferent nivell 

- Cops amb objectes 

- Caiguda d’objectes 

- Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 

- Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 

- Esquitxos 

- Projecció de partícules 

- Caiguda de materials 

- Lesions dorsolumbars 

- Afeccions de la pell 

- Desprendiments en general 

- Col·lapses. 

- Esfondraments 

- Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

maquinària i vehicles. 

- Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

- Caigudes al mateix nivell- Exposició a la pols 

- Humitats i aigua 

- Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 

- Incendis o explosions. 

- Soroll. 
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- Vibracions. 

- Sobreesforços. 

- Altres. 

 

B) Normes bàsiques de seguretat : 

- Encintat i vigilància de tota l'obra 

- Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 

- Utilització de totes les proteccions col·lectives i individuals. 

- Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 

- Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat 

   tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 

- Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 

- El personal que realitzi tasques de demolicions i moviment de terres serà  

  especialista en aquestes feines. 

- Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 

protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 

(cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 

- El front d'excavació realitzat mecànicament no pujarà més d'un metre per damunt   

  del braç de la màquina. 

- Prohibició d'emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 m del  talús. 

- Abans de començar els treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles 

  problemes d’estabilitat del terreny. 

- Es netejarà el front de l'excavació dels materials que puguin presentar risc de 

  despreniment. 

- El front i paraments verticals d'una excavació serà inspeccionat al començar i 

  acabar les tasques per una persona autoritzada, que assenyalarà els punts que  

  s'han d'arreglar 

- El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d'un   

  cinturó de seguretat anellat a un punt fort. 
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- Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d'aproximació  

  al talús d'una excavació que serà sempre superior a 2 metres (3 m per als vehicles  

  lleugers i 4 m per als pesats). 

- La coronació del talús permanent al que hagin d'accedir persones, es  

  protegirà  amb barana rígida de 90 cm, col·locada com a mínim a dos metres. 

- L'accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la coronació  

  d'un talús sense protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat. 

- Es suspendran les tasques quan el talús no tingui les condicions d'estabilitat  

  definides per la Direcció Facultativa. 

- S'inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans  

  d'autoritzar l'inici de treballs al costat del talús. 

- Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes  

  d'estabilitat. Abans de començar les tasques, es reforçaran. 

- Es col·locaran xarxes tibants als talussos per evitar el risc d’esllevissament. 

- Prohibició de romandre al costat del talús abans de ser sanejat. 

- És prohibit treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 

  garantir la seva estabilitat. 

- Es controlaran els moviments del terreny, col·locant els testimonis necessaris. 

- Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc. Quan les seves arrels quedin al 

  descobert. 

- Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona  

  autoritzada. 

- L’operari de la retroexcavadora vigilarà el moviment de la cullera per tal que no  

  pugui copejar a persones o coses, i procurarà no excavar mai per sota de la 

  pròpia màquina. 

- Abans de posar en marxa una màquina l’operador s’assegurarà que no hi hagi 

  ningú en el seu àmbit d’acció. 

- No es faran mai simultàniament treballs amb la retroexcavadora o pala, amb 

  persones en el mateix tall d’excavació. 

- Al carregar, el palista s’assegurarà que no hi hagi cap persona a la caixa del 

  camió. 
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- Quan la rasa tingui una fondària més gran de 1,50 m, es col·locaran escales 

  distanciades com a màxim 15 m 

- Distingir clarament entre l'accés a l'obra de vianants i de maquinària i camions, 

  per evitar el risc d'atropellaments. Si això no és possible, es col·locarà una barrera 

  de separació entre els dos accessos. 

- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 

- És prohibit romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres.  

- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament 

  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 

- Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És 

prohibit  sobrecarregar-los 

- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar   

  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

- Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 

  maniobres. 

- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per  

  evitar l'aixecament de pols. 

- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per tal  

  d'evitar el risc d'interferències. 

- S’instal·laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, 

  a les distàncies assenyalades als plànols. 

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

- Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  

  cabina, a l'interior de l'obra. 

- Al abandonar un vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per 

  aconseguir la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar 

  que pugui ser utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de 

  fallada dels frens. 

- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
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- Per al pas per sobre de les zones de buidat es col·locaran passarel·les recolzades  

  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 

- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 

- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 

- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest 

  tipus de treballs. 

- Control del trànsit de sortida de l'obra. 

- Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 

- Tanques de protecció. 

- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 

 

C) Proteccions individuals : 

Proteccions del cap : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Pantalles i filtres per a soldadura (EN-170)  

 

Proteccions del cos : 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Impermeables 

 - Mandil de cuir (EN-470) 

 - Cinturons de subjecció (EN-358) 

 - Cinturons de suspensió (EN-358) 

 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 

 - Elements d’enganxe (EN-354) 

 - Elements de subjecció (EN-358) 

 - Mosquetons (EN-362) 
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Proteccions de les extremitats superiors : 

 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Guants de cuir de màniga llarga (EN-470) 

 

Proteccions de les extremitats inferiors : 

 - Calçat de seguretat (EN-345)  

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 

 - Botes d’aigua 

 

D) Proteccions col·lectives : 

 - Tanques autònomes. 

 - Baranes. 

 - Balises lluminoses 

 - Puntals i estreps. 

 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 

 - Passarel·les de seguretat per al creuament de rases 

 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 

 - Senyals de seguretat. 

 - Senyals de tràfic. 

 - Topalls o desplaçament de vehicles. 

 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 

 - Extintors portàtils 

 

1.4.1.2. PROCÉS 2 (Clavegueram) 
       A) Riscs més freqüents : 

 - Caiguda a diferent nivell 

 - Cops amb objectes 

 - Caiguda d’objectes 

 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
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 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 

 - Esquitxos 

 - Projecció de partícules 

 - Caiguda de materials 

 - Lesions dorsolumbars 

 - Afeccions de la pell 

 - Desprendiments en general 

 - Col·lapses. 

 - Esfondraments 

 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

  maquinària i vehicles. 

 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

 - Caigudes al mateix nivell 

 - Exposició a la pols 

 - Humitats i aigua 

 - Inundacions. 

 - Mareigs 

 - Pudor. 

 - Claustrofòbia. 

 - Asfíxia. 

 - Ensorrament de pous. 

 - Intoxicació per emanacions i/o gasos. 

 - Infeccions per treballs fets a prop del clavegueram en servei. 

 - Ofegaments. 

 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 

 - Incendis o explosions. 

 - Soroll. 

 - Vibracions. 

 - Sobreesforços. 

 - Altres. 
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B) Normes bàsiques de seguretat : 

- Encintat i vigilància de tota l'obra, en especial dels pous d'accés. 

- Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 

- Utilització de totes les proteccions. 

- Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 

- Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 

- Senyalització de l'obra. 

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de  

seguretat  tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 

- Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,  protectors 

auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. - El personal que 

realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 

- Comprovació de nivells freàtics. 

- Apuntalament de les cales i rases. 

- Estrebament de rases i cales. 

- L'accés o sortida de les rases i pous es farà per una escala sòlida, lligada a  

  la part superior de la rasa o del pou, amb sabates antilliscants. L'escala  

  sobresortirà de la coronació de la rasa o del pou, almenys, un metre. 

- Es prohibeixen els aplegaments en un cercle d'almenys dos metres de la  

  coronació de la rasa. 

- Quan la fondària de la rasa sigui superior a 1.5 metres, es recolzarà el  

  perímetre per tal d'evitar l'esllavissament. 

- Quan la fondària de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una  

  barana sòlida de 90 cm d'alçada, amb passamans, llistó intermedi i  

  entornpeu, a una  distància mínima de 2 metres de la coronació. 

- Si el director de l'obra ho considera necessari, s'estendrà a la superfície un  

  gunitat temporal per a la consolidació dels talussos. 

- Es controlarà l'estat dels talussos situats a les proximitats de camins  

  transitats per vehicles, especialment si s'han d'utilitzar martells pneumàtics,  

  compactadores vibrants, o passos de maquinària de moviment de terres.  

- Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran  
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  subjectats al cinturó de seguretat, lligats a punts forts de l'exterior de les rases. 

- S'esgotaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l'interior de les rases, 

  per tal d'evitar l'alteració de l'estabilitat dels talussos. 

- Després d'una interrupció dels treballs es revisaran els recolzaments de les rases. 

- Els tubs de les conduccions es col·locaran en una superfície horitzontal,  

  damunt de jaços de taulons de fusta, limitats per peus drets per tal d'evitar el  

  risc d’esllavissament. 

- Els pous i les rases s'estintolaran per evitar riscs d’esllavissaments. 

- És prohibit romandre en solitari a l'interior de pous o galeries. 

- L’enllumenat dels pous serà suficient per moure’s pel seu interior. 

- L’energia elèctrica es subministrarà a 24 V i els equips seran blindats. 

- A l’entorn de la boca del pou s’instal·larà un engraellat fet amb taulons travats 

- El maquinet elevador es subjectarà fermament a la boca del pou 

- La boca del pou s’estintolarà al instal·lar el maquinet elevador. 

- Els ganxos per penjar el maquinet elevador tindran pestell de seguretat, per tal 

  d’evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

- El maquinet tindrà una cremallera de subjecció, per tal d’evitar el desenrotllat  

  involuntari de la corda de subjecció. 

- L’abocada del cubell del maquinet es farà a un mínim de dos metres de la boca  

  del pou, per evitar sobrecàrregues. 

- Es vigilarà l'existència de gasos nocius. Si es detectessin, es desallotjarà  

  immediatament per tal d'evitar el risc d'intoxicació o d’explosió. 

- Si es detectessin gasos nocius, s'empraran equips de respiració autònoma o  

  semiautònoma. 

- Als primers símptomes de mareig, s'avisarà als companys i es sortirà  

  immediatament a l'exterior, i es posarà en coneixement de la Direcció d'obra. 

- És prohibit fumar a l'interior dels pous o rases si existeix la possibilitat de  

  presència de gasos o líquids inflamables. 

- És prohibit l'accés a l'interior dels pous i rases a tota persona aliena a l'obra. 

- Per evitar sobrecàrregues, els materials es disposaran a un mínim de 2 m. 

- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
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- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans  

  d'accionament  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  

  manteniment. 

- Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  

  prohibit de sobrecarregar-los 

- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  

  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

- Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap que coordinarà les maniobres 

- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions,  

  per evitar l'aixecament de pols. 

- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per  

  tal d'evitar el risc d'interferències. 

- S’instal·laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de  

  recorregut, a les distàncies assenyalades als plànols. 

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

- Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  

  la cabina, a l'interior de l'obra. 

- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 

  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 

  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 

- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

- Per al pas per sobre de les zones de buidat es col·locaran passarel·les recolzades  

  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 

- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 

- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 

- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  

  d'aquest tipus de treballs. 

- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors. 

- Control del trànsit de sortida de l'obra. 
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- Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 

- Tanques de protecció. 

- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 

 

C) Proteccions individuals : 

   Proteccions del cap : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

  

Proteccions del cos : 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Mandil de cuir (EN-470) 

 - Cinturons de subjecció (EN-358) 

 - Cinturons de suspensió (EN-358) 

 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 

 - Elements d’enganxe (EN-354) 

 - Elements de subjecció (EN-358) 

 - Mosquetons (EN-362) 

Proteccions de les extremitats superiors : 

 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

  

Proteccions de les extremitats inferiors : 

 - Calçat de seguretat (EN-345)  

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Botes d’aigua 

          

D) Proteccions col·lectives : 
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 - Tanques autònomes. 

 - Baranes. 

 - Balises lluminoses 

 - Puntals i estreps. 

 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 

 - Passarel·les de seguretat per al creuament de rases 

 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 

 - Senyals de seguretat. 

 - Senyals de tràfic. 

 - Topalls o desplaçament de vehicles. 

 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 

 - Extintors portàtils 

 

1.4.1.3. PROCÉS 3 (Paviments) 
A) Riscs més freqüents : 

 - Cops amb objectes 

 - Caiguda d’objectes 

 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 

 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 

 - Projecció de partícules als ulls 

 - Trepitjades sobre objectes punxants 

 - Esquitxos 

 - Lesions dorsolumbars 

 - Afeccions de la pell 

 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

    maquinària i vehicles. 

 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

 - Caigudes al mateix nivell 

 - Exposició a la pols 

 - Humitats i aigua 

 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
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 - Incendis o explosions. 

 - Soroll. 

 - Vibracions. 

 - Sobreesforços. 

 - Altres. 

 

B) Normes bàsiques de seguretat : 

- Encintat i vigilància de tota l'obra. 

- Senyalització de l'obra. 

- Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de 

   seguretat  tipus CE ‘ús obligatori a tota l'obra. 

- Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,  

  protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 

- El personal que realitzi tasques de formació de paviments serà especialista en 

  aquestes feines. 

- Abans d'abocar el formigó directament des del camió formigonera, 

  s’instal·laran topalls allà on hagi de situar-se el camió. 

- Prohibició de col·locar les rodes del camió a menys de dos metres del límit de 

  l’excavació 

- Prohibició de situar els operaris darrere del camió formigonera a la marxa enrere. 

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

- Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de 

   la cabina, a l'interior de l'obra. 

- S’instal·laran baranes sòlides al front de l'excavació per protegir la maniobra 

   de  guia de la canaleta. 

- Si es formigona amb cubilot, aquest no es carregarà per sobre de la càrrega 

  màxima admissible de la grua. 

- El cubilot portarà una línia horitzontal de color groc, indicativa del nivell 
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   d'ompliment, de manera equivalent al pes màxim.  

- S'assenyalarà amb una línia al terra, les zones d'influència del cubilot. 

- L'obertura del cubilot es farà accionat la palanca, amb les mans protegides  

  per guants impermeables. La maniobra d'aproximació es guiarà mitjançant  

  senyals establertes o telèfon autònom. 

- S'evitarà colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments. 

- El cubilot es guiarà amb cordes, per impedir cops o desequilibris a les persones. 

- Les zones de treball seran prou il·luminades. Si s'utilitzen portàtils, tindran 

   alimentació directa a 24 volts . 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

  mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els  

  alimentarà a  24 Volts 

- És prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la  

  utilització de clavilles mascle-femella. 

- Les zones de treball es netejaran diàriament. 

- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades 

  damunt de materials. 

- És prohibit gronxar les càrregues suspeses. 

- Els materials ceràmics, de formigó, prefabricats, etc. s'hissaran a les zones  

  d'emmagatzematge sense trencar els paquets que subministra el fabricant,  

  per tal d'evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

- Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s'hissaran ordenats en  

  plataformes o gàbies de transport, lligats o coberts per lones o xarxes, per 

  evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

- És prohibit hissar peces de gran tamany si bufa vent fort. 

- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  

  d'aquest tipus de treballs. 

- El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per tal d'evitar 

  lesions pel fet de treballar en atmosferes pulvurulentes. 

- Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats,  

  damunt de calaixos, fermament lligats per evitar accidents causats pel 
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  vessament de la càrrega. 

- Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que 

  obstaculitzin els llocs de pas, per tal d'evitar accidents causats per  

  ensopegades. 

- Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentació, es tancarà l'accés i  

  s'indicaran itineraris alternatius. 

- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 

- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans 

  d'accionament pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  

  manteniment. 

- Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  

  prohibit de sobrecarregar-los 

- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  

  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

- Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  

  la cabina, a l'interior de l'obra. 

- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 

  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 

  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 

- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis 

   d'aquest tipus de treballs. 

- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors 

- Control del trànsit de sortida de l'obra. 

- Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 

- Tanques de protecció. 

- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
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C) Proteccions individuals : 

Proteccions del cap : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 

Proteccions del cos : 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Cinturons de subjecció (EN-358) 

 - Cinturons de suspensió (EN-358) 

 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 

 - Elements d’enganxe (EN-354) 

 - Elements de subjecció (EN-358) 

 - Mosquetons (EN-362) 

 

Proteccions de les extremitats superiors : 

 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Guants de goma 

 

Proteccions de les extremitats inferiors : 

 - Calçat de seguretat (EN-345)  

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 

 - Botes d’aigua 

       

D) Proteccions col·lectives : 

 - Tanques autònomes. 

 - Baranes. 
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 - Balises lluminoses 

 - Puntals i estreps. 

 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 

 - Passarel·les de seguretat per al creuament de rases 

 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 

 - Senyals de seguretat. 

 - Senyals de tràfic. 

 - Topalls o desplaçament de vehicles. 

 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 

 - Extintors portàtils 

 

1.4.1.4. PROCÉS 4 (Instal·lació de serveis) 
A) Riscs més freqüents : 

 - Caiguda a diferent nivell 

 - Caigudes al mateix nivell 

 - Cops amb objectes 

 - Caiguda d’objectes i/o materials 

 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 

 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 

 - Cremades 

 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 

 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

 - Projecció de partícules als ulls 

 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 

 - Electrocució 

 - Incendis o explosions. 

 - Sobreesforços i males postures. 

 - Riscs derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses 

 - Altres. 
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B) Normes bàsiques de seguretat : 

 - Encintat i vigilància de tota l'obra 

 - Senyalització de l’obra 

 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 

- Utilització de totes les proteccions col·lectives i individuals pels treballadors 

- Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 

protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 

(cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 

- Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada.  

- Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus 

CE d‘ús obligatori a tota l'obra.  

- Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors 

auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 

- El personal que realitzi tasques d’instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions    

serà sempre especialista en aquestes feines 

- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de 

l'obra per tal d'evitar el risc de relliscades. 

- És prohibit endollar els cables als quadres de subministrament elèctric sense 

connexió mascle-femella. 

- Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i 

cadeneta de limitació d'obertura. 

- És prohibit el muntatge de bastides fent servir les escales com a cavallets. 

- Per preveure el risc de caigudes d'alçada, la instal·lació elèctrica en columnes, 

bàculs, tribunes o balconades s'efectuarà després d’instal·lar una xarxa de  protecció a 

l'obertura vertical, o es farà des de camions grua amb cistella i cinturó  de seguretat. 

- Les eines dels instal·ladors estaran protegides contra contactes elèctrics amb 

material normalitzat. 

- Les eines que presentin deteriorament en el seu aïllament seran substituïdes 

immediatament. 
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- Per tal d'evitar la connexió accidental a la xarxa, el darrer cable que es col·locarà 

serà el del quadre general de la companyia, i es guardaran en lloc segur, els 

mecanismes necessaris per a la connexió. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació s'anunciaran a tot el personal. 

- Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es revisaran les connexions de 

mecanismes, proteccions i embrancaments dels quadres, segons el  REBT. 

- Es demanarà a la companyia propietària de la línia el tall de corrent i posada a terra 

de les mànegues, abans de començar els treballs. 

- No es farà cap tasca a les proximitats de les línies elèctriques després de demanar el 

tall de corrent sense comprovar la posada a terra de les mànegues, i la comunicació 

de l'operari de la companyia. 

- Si existeixen interferències amb una línia elèctrica, es desviarà el seu traçat. 

- La distància de seguretat amb les línies elèctriques que creuin l'obra serà de cinc 

metres a les zones accessibles, mentre duri la construcció. 

- Abans de començar els treballs, es senyalitzarà la distància de seguretat amb la línia 

elèctrica per procedir a la construcció dels pòrtics de protecció. 

- És prohibit fer servir qualsevol calçat no aïllant de l'electricitat a les proximitats de la 

línia elèctrica. 

- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

- Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, 

a l'interior de l'obra. 

- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt de 

materials. 

- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus 

de treballs. 

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  

cabina, a l'interior de l'obra. 

- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 

  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
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  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 

- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

- Control del trànsit de sortida de l'obra. 

- Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 

- Tanques de protecció. 

- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 

 

C) Proteccions individuals : 

Proteccions del cap : 

- Cascs de seguretat (EN-397)  

- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 

Proteccions del cos : 

- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

el Conveni Col·lectiu provincial.  

- Cinturons de subjecció (EN-358) 

- Cinturons de suspensió (EN-358) 

- Arnesos anticaigudes (EN-361) 

- Elements d’enganxe (EN-354) 

- Elements de subjecció (EN-358) 

- Mosquetons (EN-362) 

 

Proteccions de les extremitats superiors : 

- Guants de resistència mecànica (EN-374)  

- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

- Guants aïllants 

 

Proteccions de les extremitats inferiors : 

- Calçat de seguretat (EN-345)  

- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

- Calçat aïllant 
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D) Proteccions col·lectives : 

 - Xarxa vertical de seguretat. 

 - Baranes de protecció de buits. 

 - Bastides normalitzades i homologades. 

 - Baranes de limitació i protecció. 

 - Extintors portàtils. 

 - Interruptors diferencials. 

 - Preses de terra. 

 - Catifes aïllants dielèctriques 

 - Eines dielèctriques 

 

1.4.1.5. PROCÉS 5 (Senyalització i jardineria) 
A) Riscs més freqüents : 

- Caiguda a diferent nivell 

- Caigudes al mateix nivell 

- Cops amb objectes 

- Caiguda d’objectes i/o materials 

- Desprendiments  

- Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 

- Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 

- Cremades 

- Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

maquinària i vehicles. 

- Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

- Esquitxos 

- Lesions oculars 

- Afeccions de la pell 

- Intoxicació per emanacions 

- Projecció de partícules als ulls 

- Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
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- Incendis o explosions. 

- Sobreesforços i males postures. 

- Altres. 

 

B) Normes bàsiques de seguretat : 

- Encintat i vigilància de tota l'obra 

- Senyalització de l’obra 

- Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 

- Utilització de totes les proteccions col·lectives i individuals pels treballadors 

- Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 

- Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus  

CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 

- Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 

- El personal que realitzi tasques de senyalització i de mobiliari urbà serà sempre     

especialista en aquestes feines 

- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de 

l'obra per tal d'evitar el risc de relliscades. 

- Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i 

cadeneta de limitació d'obertura. 

- Prohibició de treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 

garantir la seva estabilitat. 

- Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona 

autoritzada. 

- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

- Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, 

a l'interior de l'obra. 

- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt de 

materials. 
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- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus 

de treballs. 

- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 

 la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 

 utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 

- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

- Control del trànsit de sortida de l'obra. 

- Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 

- Tanques de protecció. 

- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 

 

C) Proteccions individuals : 

Proteccions del cap : 

- Cascs de seguretat (EN-397)  

- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

- Mascaretes antipols (EN-132)  

- Protectors auditius (EN-352) 

 

Proteccions del cos : 

- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

  el Conveni Col·lectiu provincial.  

- Cinturons de subjecció (EN-358) 

- Cinturons de suspensió (EN-358) 

- Arnesos anticaigudes (EN-361) 

- Elements d’enganxe (EN-354) 

- Elements de subjecció (EN-358) 

- Mosquetons (EN-362) 

 

Proteccions de les extremitats superiors : 

- Guants de resistència mecànica (EN-374)  

- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
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- Guants de goma 

 

Proteccions de les extremitats inferiors : 

- Calçat de seguretat (EN-345)  

- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

- Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 

- Botes d’aigua 

  

D) Proteccions col·lectives : 

- Cinta de balissament per a acotació de l'àrea de treball. 

- Baranes de limitació i protecció. 

- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària. 

- Senyals de seguretat. 

- Senyals de tràfic. 

- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 

- Extintors portàtils. 

 
 
1.4.2. Riscs professionals derivats de la maquinària. 
1.4.2.1. MAQUINÀRIA EN GENERAL 

A) Riscs d'accident : 

- Bolcades. 

- Enfonsaments. 

- Cops. 

- Formació d'atmosferes agressives o molestes. 

- Soroll. 

- Explosions i incendis. 

- Atropellaments. 

- Caigudes a qualsevol nivell. 

- Atrapaments. 

- Talls. 
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- Projeccions. 

- Contactes amb energia elèctrica. 

- Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- És prohibida la manipulació de qualsevol element d'una màquina accionada amb 

energia elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa. 

- Les parts mòbils d'accionament mecànic o elèctric tindran carcassa protectora 

antiatrapament. 

- Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores 

antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per 

a la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís 

amb el rètol de MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR. 

- És prohibida la manipulació i operacions d'ajust o de manteniment de les màquines al 

personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 

- Per tal d'evitar la posada en marxa de la màquina avariada, es bloquejaran els 

comandaments d'arrencada i en el seu cas, els fusibles elèctrics. 

- Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 

- Els ganxos dels aparells d'hissar romandran lliures de càrregues en els moments de 

descans. 

- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per 

tal d'evitar els accidents per manca de visibilitat en la trajectòria de la càrrega. 

- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà 

aquesta mancança mitjançant senyalistes. 

- És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 

- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del 

carro i els ganxos. 

- És prohibit l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies, cubilots, etc. 

- Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles : 
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- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 

- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 

- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 

- No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 

- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 

- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 

- Col.loqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 

- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels  

  comandaments. 

-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 

- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al  

  voltant de la màquina. 

- És prohibit deixar la màquina en marxa. 

- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

- Cascs de seguretat (EN-397)  

- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

- Mascaretes antipols (EN-132)  

- Protectors auditius (EN-352) 

- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

  el Conveni Col·lectiu provincial.  

- Impermeables 

- Guants de resistència mecànica (EN-374)  

- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

- Calçat de seguretat (EN-345)  

- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

- Botes d’aigua 

  

1.4.2.2. MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES : 

A) Riscs d'accident : 
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 - Bolcades. 

 - Enfonsaments. 

 - Atropellaments. 

 - Caigudes a qualsevol nivell. 

 - Atrapaments. 

 - Projeccions. 

 - Esllavissament de terres a cotes inferiors. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Pols ambiental. 

 - Esllavissament de terres i/o arbres damunt la màquina. 

 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

 - Trepitjades en mala posició. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos de marxa 

enrere, servofrens, fre de ma, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintors de CO2. 

- La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament, i es controlarà l'estat del 

motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrere, 

transmissions i cadenes. 

- És prohibit treballar o romandre al radi d'acció de la màquina. 

- Al temps d'aturada de la maquinària, es senyalitzarà el seu entorn amb senyals de 

PERILL, per tal d'evitar els riscs de fallida dels frens i l'atropellament a la posada en 

marxa. 

- S’instal·laran cartells d'avís del perill que suposa dormir a l'ombra de la maquinària. 

- És prohibit treballar amb la maquinària a la proximitat de línies elèctriques abans de 

la instal·lació de seguretat definida en aquest Pla, per a la protecció dels contactes 

elèctrics. 
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- Si es produeix contacte amb línies elèctriques, el maquinista romandrà a la cabina de 

la màquina i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la cabina abans de 

desconnectar la línia, s'inspeccionaran els pneumàtics per detectar la possibilitat de no 

fer el pont elèctric amb el terreny. Si és possible el salt sense risc, el maquinista ho 

farà amb tots dos peus junts, el més lluny possible, i sense tocar a la vegada la 

màquina i el terreny. 

- Les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques es senyalitzaran al seu 

voltant cinc metres, i es passarà avís a la companyia per a efectuar el tall del 

subministrament , per canviar sense riscs la posició de la màquina. 

- Al acabar la feina o a l'abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb 

el terra, la cullera, pala, etc., el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, 

per tal d'evitar el risc de fallida del sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i graons d'accés per a la conducció o manteniment, romandran nets 

de fangs i olis. 

- És prohibit el transport de persones en les màquines de moviment de terres. 

- És prohibit realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en marxa. 

- S’instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 

màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 

- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 

- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de 

l'excavació. 

- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un 

mínim de dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels 

talussos. 

- Es revisarà diàriament l'estat i la pressió dels pneumàtics de les màquines. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 
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 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 

 

 

1.4.2.3. PALA CARREGADORA : 

A) Riscs d'accident : 

 - Bolcades. 

 - Enfonsaments. 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Projeccions. 

 - Esllavissament de la màquina. 

 - Màquina sense control. 

 - Caiguda de la màquina per pendents. 

 - Topades amb altres vehicles. 

 - Contacte amb línies elèctriques. 

 - Interferències amb estructures urbanes. 

 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 

 - Incendi. 

 - Cremades. 

 - Cops. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 

 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Pols ambiental. 

 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

 



     
  

 
 

 
Jaume Masclans Francesch   
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 
 

45 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

B) Normes o mesures preventives : 

 

- Els maquinistes de la pala carregadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit 

la normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la 

Direcció Facultativa. 

- Per pujar i baixar de la pala, farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

- És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 

- Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al 

treballador. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor 

engegat. 

- No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 

- No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà 

amb contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la 

clau.  

- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el 

terra, la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el 

risc de fallida del sistema hidràulic. 

- És prohibit el transport de persones en les pales carregadores. 

- S’instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 

màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 

- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 

- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de 

l'excavació. 

- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un 

mínim de dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels 

talussos. 

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
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- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 

vapor podrien provocar cremades molt greus. 

- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 

guants de goma. 

- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 

contacte. 

- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants 

de goma. 

- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 

- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instal·lar els topalls 

d'immobilització a les rodes. 

- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

- Les pales carregadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 

- Les cabines seran les dissenyades pel fabricant per a cada model de pala. 

- No s'autoritzarà la utilització de les pales que tinguin deformacions a les cabines. 

- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

- Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 

- Les pales que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals. 

- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 

- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el més baix possible. 

- La pala carregadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 

- És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 

- Les pales disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a 

l'àrea d'acció de la pala. 
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- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre 

de pous o rases properes al lloc d'excavació. 

- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que 

es poden presentar als recorreguts fets amb la pala carregada. 

- És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 

1.4.2.4. RETROEXCAVADORA : 

A) Riscs d'accident : 

 - Bolcades. 

 - Enfonsaments. 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Projeccions. 

 - Esllavissament de la màquina. 

 - Màquina sense control. 

 - Caiguda de la màquina per pendents. 

 - Topades amb altres vehicles. 

 - Contacte amb línies elèctriques. 

 - Interferències amb estructures urbanes. 

 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 

 - Incendi. 
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 - Cremades. 

 - Cops. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 

 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Pols ambiental. 

 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Els maquinistes de la retroexcavadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit 

la normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la 

Direcció Facultativa. 

- Per pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els graons disposats per a 

aquesta funció. 

- És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 

- Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al 

treballador. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor 

engegat. 

- No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 

- No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà 

amb contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la 

clau.  

- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el 

terra, la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el 

risc de fallida del sistema hidràulic. 

- S’instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 

màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
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- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 

- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de 

l'excavació. 

- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un 

mínim de dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels 

talussos. 

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 

vapor podrien provocar cremades molt greus. 

- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 

guants de goma. 

- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 

contacte. 

- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants 

de goma. 

- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 

- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instal·lar els topalls 

d'immobilització a les rodes. 

- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

- Les retroexcavadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 

- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de 

retroexcavadora. 

- No s'autoritzarà la utilització de les retroexcavadores que tinguin deformacions a les 

cabines. 

- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

- Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 

- Les retroexcavadores que transitin per la via pública compliran amb totes les 

disposicions legals. 
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- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 

- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el més baix 

possible. 

- La retroexcavadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 

- És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 

- Les retroexcavadores disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a 

l'àrea d'acció de la retroexcavadora. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre 

de pous o rases properes al lloc d'excavació. 

- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que 

es poden presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada. 

- És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 

- És prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l'interior de les 

rases. 

- El canvi de posició es farà amb el braç en el sentit de la marxa. 

- El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç en la direcció de la 

part alta del pendent, per millorar l'estabilitat de la màquina. 

- És prohibit treballar a les rases, dintre del radi d'acció del braç de la màquina. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
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1.4.2.5. CAMIÓ DE TRANSPORT : 

A) Riscs d'accident : 

 - Bolcades. 

 - Enfonsaments. 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Caiguda del camió per pendents. 

 - Topades amb altres vehicles. 

 - Incendi. 

 - Cremades. 

 - Cops. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 

 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Pols ambiental. 

 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials, s’instal·larà 

el fre de ma i els topalls d'immobilització a les rodes, per tal d'evitar accidents per 

fallida mecànica.  

- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un 

especialista. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim 

de dos operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a 

la fi del plànol inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 

- El curull màxim permès per a materials sense consistència, és d'un 5%, i es cobriran 

sempre amb una lona. 
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- Les càrregues s’instal·laran repartides de la manera més uniformement possible. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 

vapor podrien provocar cremades molt greus. 

- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 

guants de goma. 

- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 

contacte. 

- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

- És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 

- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre 

de pous o rases properes al lloc d'excavació. 

- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici 

dels treballs, rebrà per escrit la normativa següent. 

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 

- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

- Abans de realitzar un esforç col·loqui els peus en una bona posició per tal d'evitar 

sobreesforços. 

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

- Per guiar les càrregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir 

les mans per tal d'evitar lesions. 

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un 

trencament dels talons. 

- Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
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- Respecti la senyalització interior. 

- Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 

- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 

- A la sortida, torni el casc. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 

1.4.2.6. CAMIÓ FORMIGONERA : 

A) Riscs d'accident : 

 - Bolcades. 

 - Enfonsaments. 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Caiguda del camió per pendents. 

 - Topades amb altres vehicles. 

 - Incendi. 

 - Cremades. 

 - Cops per l'ús dels canalons. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 

 - Els derivats de contacte amb formigó. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Sobreesforços. 
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 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

- El pendent d'accés als talls serà inferior al 20% per tal d'evitar el bolcament 

- La neteja de la bota i els canalons es farà als llocs definits per l'encarregat de l'obra. 

- La posada en situació i els moviments del camió a l'abocada estaran dirigits per un 

especialista. 

- L'abocament al llarg dels talls del terreny es faran sense que les rodes traspassin una 

línia de seguretat marcada a dos metres de la vora. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 

vapor podrien provocar cremades molt greus. 

- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 

guants de goma. 

- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 

contacte. 

- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors dels camions formigonera, abans de l'inici dels treballs, rebran per 

escrit la normativa següent. 

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 

- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

- Abans de realitzar un esforç col·loqui els peus en una bona posició per tal d'evitar 

sobreesforços. 
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- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un 

trencament dels talons. 

- Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 

- Respecti la senyalització interior. 

- Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 

- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 

- A la sortida, torni el casc. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

  

1.4.2.7. CAMIÓ GRUA : 

A) Riscs d'accident : 

 - Bolcades. 

 - Enfonsaments. 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Caiguda del camió per pendents. 

 - Topades amb altres vehicles. 

 - Incendi. 

 - Cremades. 

 - Cops de la càrrega. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
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 - Caiguda de la càrrega. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Sobreesforços. 

 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

- Abans de l'inici dels treballs s’instal·laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i 

gats estabilitzadors. 

- L'encarregat comprovarà la posició dels gats estabilitzadors abans de la posada en 

marxa de la grua. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigits per un especialista. 

- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció 

de la longitud en servei del braç. 

- El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista. Si això no fos possible, la 

maniobra estarà dirigida per un senyalista. 

- És prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa. 

- Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d'acció de la grua, i 

encara més, al seu radi d'acció. 

- Les rampes d'accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d'evitar el 

risc de bolcament del vehicle. 

- És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny. 

- El conductor del camió tindrà un certificat d'acreditació de la seva capacitat. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 

vapor podrien provocar cremades molt greus. 

- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 

guants de goma. 

- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
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- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 

contacte. 

- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 

- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi poden 

haver operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

- Si entra en contacte amb una línia elèctrica cal demanar ajut amb la botzina i esperar 

a rebre instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte elèctric 

hagi cessat, ja que podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú toqui la grua 

perquè podria estar carregada d'electricitat. 

- No es poden fer maniobres en espais estrets sense l'ajut d'un senyalista. 

- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. Cal 

posar-lo en la posició de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments 

descontrolats. 

- És prohibit enfilar-se damunt la càrrega i penjar-se del ganxo. 

- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si 

rellisquessin els pedals durant una maniobra o marxa podria provocar accidents. 

- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La 

grua pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats podrien 

malmetre els sistemes hidràulics del braç. 

- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si s'ha de mirar cap un altre costat cal aturar les 

maniobres. 

- No s'ha de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada.  

- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot 

resultar problemàtica i difícil de governar. 
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- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal 

posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, en la posició més segura. 

- No és permès abandonar la màquina amb una càrrega suspesa. 

- Abans d'hissar una càrrega cal comprovar a la taula de la cabina la distància 

d'extensió màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 

- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la 

resta del personal també les respecti. 

- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els 

comandaments. Pot provocar accidents. 

- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o 

malmesos.  

- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps 

tenen el pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït. 

- Els conductors dels camions grua, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 

normativa següent. 

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 

- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un 

trencament dels talons. 

- Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 

- Respecti la senyalització interior. 

- Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 

- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 

- A la sortida, torni el casc. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
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 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 

1.4.2.8. CAMIÓ DÚMPER PER A MOVIMENT DE TERRES : 

A) Riscs d'accident : 

 - Bolcades. 

 - Enfonsaments. 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Caiguda del camió per pendents. 

 - Topades amb altres vehicles. 

 - Incendi. 

 - Cremades. 

 - Cops. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 

 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Pols ambiental. 

 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Tots els camions dúmper estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

- Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents d'avís de gir, pilots 

de posició davanters i posteriors, servofrens, avisador acústic de marxa enrere, 

cabines antibolcada i aintiimpactes. 



     
  

 
 

 
Jaume Masclans Francesch   
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 
 

60 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

- Diàriament, abans de començar els treballs es revisarà el funcionament del motor, 

sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzina, pneumàtics, etc.  

- El responsable de la inspecció diària serà l'encarregat de l'obra. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un 

especialista. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim 

de dos operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a 

la fi del plànol inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 

- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.  

- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi pot 

haver operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la 

resta del personal també les respecti. 

- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els 

comandaments. Pot provocar accidents. 

- És prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels camions dúmper. 

- En èpoques seques, es regarà la càrrega per evitar possibles polsegueres. 

- És prohibit carregar els camions per damunt del límit fixat pel fabricant. 

- S'establiran topalls de seguretat a un mínim de dos metres de la vora dels talussos 

per tal d'evitar el bolcament o la caiguda del camió en les maniobres d'apropament, 

per a l'abocament. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 

vapor podrien provocar cremades molt greus. 

- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 

guants de goma. 

- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 
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- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 

contacte. 

- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

- És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 

- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre 

de pous o rases properes al lloc d'excavació. 

- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici 

dels treballs, rebrà per escrit la normativa següent. 

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 

- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un 

trencament dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 

 - Respecti la senyalització interior. 

 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 

 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 

 - A la sortida, torni el casc. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

         - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
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1.4.2.9. DÚMPER : 

A) Riscs d'accident : 

 - Bolcades. 

 - Enfonsaments. 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Caiguda del camió per pendents. 

 - Topades. 

 - Vessament de la càrrega per la vibració constant a la conducció 

 - Pols ambiental. 

 - Incendi. 

 - Cremades. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 

 - Caiguda de la càrrega. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Els derivats del monòxid de carboni. 

 - Caigudes del vehicle. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Tots els dúmpers estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys 

secs. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 

vapor podrien provocar cremades molt greus. 

- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 

guants de goma. 

- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 
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- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 

contacte. 

- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

- No es sobrecarregarà el vehicle i es distribuirà la càrrega uniformement per evitar    

bolcades.  

- És totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 Km/h. 

- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 

- És totalment prohibit transportar persones al vehicle. No s'admet cap excepció a 

aquesta regla. 

- Els conductors dels dúmpers, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 

normativa següent. 

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 

- Es considera que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

- Respecti la senyalització interior. 

- Abans de començar a treballar es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l'estat dels 

frens. 

- En posar el motor en marxa es subjectarà amb força la maneta i s'evitarà deixar-la 

anar de cop per prevenir possibles cops. 

- No es posarà en marxa el vehicle sense tenir la seguretat que el fre de ma està en la 

posició de frenat per tal d'evitar moviments descontrolats. 

- S'evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 

- S'evitarà descarregar al costat de talls del terreny si davant no s'ha instal·lat un topall 

de final de recorregut. 

- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrere per tal 

d'evitar el bolcament. 
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- Els conductors posseiran el permís de conduir de classe A-1 si cal circular fora del 

recinte d'obra. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 

1.4.2.10. PETITES COMPACTADORES : 

A) Riscs d'accident : 

 - Atrapaments. 

 - Màquina en marxa descontrolada. 

 - Explosió. 

 - Cremades. 

 - Projecció d'objectes. 

 - Els derivats de tasques realitzades en condicions ambientals adverses. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Caigudes al mateix nivell. 

 - Sobreesforços. 

 - Altres. 

B) Normes o mesures preventives : 

- Abans de posar la màquina en marxa es comprovarà que estan muntades totes les 

proteccions. 

- Es guiarà la màquina en avanç frontal. No s'efectuaran desplaçaments laterals pel 

risc de descontrols. 
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- Es mullarà la zona per evitar l'aixecament de pols. 

- L'operari serà sempre especialista. 

- S'utilitzarà sempre cinturó antivibratori per evitar el mal d'esquena. 

- S'utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat. 

- es senyalitzaran les zones de compactació. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

- Cascs de seguretat (EN-397)  

- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

- Mascaretes antipols (EN-132)  

- Protectors auditius (EN-352) 

- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

  el Conveni Col·lectiu provincial.  

- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

- Faixa antivibratòria 

 

1.4.2.11. FORMIGONERA ELÈCTRICA : 

A) Riscs d'accident : 

 - Atrapaments amb elements de transmissió i paletes de mescla. 

 - Contactes elèctrics. 

 - Cops per elements mòbils. 

 - Vibracions. 

 - Pols. 

 - Soroll. 

 - Sobreesforços. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Es situaran en llocs determinats. 

- No se situaran a menys de tres metres del límit de rases o pous. 
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- No se situaran mai sota càrregues suspeses. 

- La zona d'utilització s'assenyalarà amb cinta i un cartell de PERILL, i un altre de 

PROHIBIT L'ÚS PER PERSONAL NO AUTORITZAT. 

- Es senyalitzarà el camí d'accés a la zona de la formigonera per tal d'evitar les 

interferències entre camions i pasteres manuals. 

- Es prepararà un empostissat de fusta de dos metres per a la seguretat de l'operador 

de la màquina. 

- Els òrgans de transmissió estaran protegits mitjançant carcassa mecànica. 

- Disposarà de fre de basculament per prevenir moviments descontrolats. 

- El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adient per a la intempèrie i el 

connexionat perfectament protegit. No estarà mai premsat per la carcassa i tindrà la 

presa de terra connectada a aquesta carcassa. 

- L'operari serà sempre especialista i estarà autoritzat per la constructora. 

- La botonera disposarà d'accionament estanc. 

- Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran per personal especialitzat. 

- Els canvis de situació realitzats amb grua s'efectuaran amb eslingat a quatre punts 

segurs, si és necessari amb l'ajut d'un basculant. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Guants de goma 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Botes d’aigua 

 

1.4.2.12. COMPRESSOR : 
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A) Riscs d'accident : 

 - Bolcament. 

 - Contactes elèctrics. 

 - Atrapaments. 

 - Caigudes. 

 - Soroll. 

 - Vibracions. 

 - Explosions 

 - Trencament de la mànega de pressió. 

 - Els derivats dels gasos del motor. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- L'arrossegada directa per a la col·locació del compressor per operaris no es farà a 

menys de dos metres de la vora de talls o talussos, per tal d'evitar els desprendiments. 

- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts 

- Els compressors seran silenciosos per tal d'evitar la contaminació acústica. 

- Els compressors no silenciosos s’instal·laran almenys a quinze metres del tall del 

martell. 

- El compressor romandrà en estació amb la llança d‘arrossegament en posició 

horitzontal.  

- Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 

- Es balisarà la zona de situació del compressor a una distància mínima de quatre 

metres, i s’instal·larà un cartell de : OBLIGATORI L'ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS, 

si s'ha d'accedir a l'interior d'aquesta zona. 

- Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat. 

- Les màquines estaran en perfectes condicions d'ús i es rebutjaran les que s'observin 

deteriorades o esquerdades. 

- Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racors de pressió. 

- Els recipients de pressió es protegiran del sol o d'altres fonts de calor. 
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- Els cables de pressió s’instal·laran almenys a quatre metres del terra, al creuament 

dels camins de l'obra. 

- Els aparells estaran conformes al reglament d'aparells a pressió. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

            

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 

1.4.2.13. MARTELLS PNEUMÀTICS : 

A) Riscs d'accident : 

 - Vibracions a membres i òrgans interns del cos. 

 - Soroll puntual. 

 - Soroll ambiental. 

 - Pols ambiental. 

 - Atrapaments. 

 - Caigudes. 

 - Trencament de les mànegues sota pressió. 

 - Contactes elèctrics. 

 - Projecció d'objectes i/o partícules. 

 - Ensorrament del terreny. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s'evitarà pujar-hi a cavall 

per no rebre més vibracions de les inevitables. 
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- No es deixarà mai el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d'evitar 

la dificultat d'extreure'l despès amb el consegüent risc d'accident. 

- Abans d'accionar el martell s'assegurarà que el punxó estigui perfectament collat. 

- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d'evitar possibles accidents. 

- Es tindrà cura que les mànegues de pressió estiguin en perfecte estat. 

- Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

- Es prohibit expressament emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de 

gas soterrades, a partir del moment en que són localitzades les bandes de 

senyalització.  

- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 

- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixin les vibracions i estaran equipats 

amb un atenuador de so interior o exterior. 

- Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables. 

- No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l'aire. 

- Es comprovarà l'acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc, amb el martell. 

- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d'atac amb el punxó. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

 - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Taps auditius 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Faixa antivibratòria. 

 - Canelleres. 

 

1.4.2.14. FORADADORA PNEUMÀTICA : 
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A) Riscs d'accident : 

 - Soroll puntual. 

 - Soroll ambiental. 

 - Pols ambiental. 

 - Bolcades. 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Caigudes. 

 - Trencament del punxó. 

 - Contactes elèctrics. 

 - Projecció d'objectes i/o partícules. 

 - Ensorrament del terreny. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

- Es controlaran les característiques del terreny abans del començament de les feines. 

- S'establirà un codi de senyals d'emergència entre l'equip de la foradadora i l'equip 

exterior : LLUM INTERMITENT : S'ha produït un accident. LLUM FIX: Es necessita ajut 

urgent. 

- Els punts de perforació estaran amb comunicació constant amb l'oficina tècnica per 

telèfon o altre mitjà.  

- Abans de posar en funcionament el punxó es revisarà l'entorn, i es detectarà si 

existeixen materials en estat precari. 

- No es permetrà l'accés als comandaments de personal no autoritzat. 

- Abans de començar la feina es comprovarà l'estat dels pneumàtics. 

- Es comprovarà l'estat del punxó per tal d'evitar el seu trencament, que pot provocar 

accidents greus. 

- Es controlaran les unions entre punxons. 
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- Si la màquina disposa d'acoblament automàtic de punxons s'aplegaran en el 

carregador tots els necessaris. Es tindrà en compte que les longituds estan 

determinades per càlculs tècnics i no es poden variar. 

- Si és necessari treballar a prop de la vora de talussos, es col·locaran falques 

d'immobilització a les rodes, per evitar el risc de caiguda de la màquina, i s'utilitzarà 

cinturó de seguretat subjectat a un punt fort, mai a la màquina. 

- El compressor se situarà com a mínim a 15 metres del lloc d’instal·lació de la 

màquina. 

- No s'utilitzarà la màquina en situació d'avaria. Es repararà abans de realitzar 

qualsevol tasca. 

- Després de cada aturada es revisarà l'estat dels cables de fluids i dels emboquillats. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

         - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Taps auditius 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Faixa antivibratòria. 

 - Canelleres. 

 

1.4.2.15. ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS : 

A) Riscs d'accident : 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Caigudes al mateix nivell. 

 - Topades. 
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 - Cremades. 

 - Els derivats de la respiració de vapors de betum asfàltic. 

 - Els derivats de feines sota grans temperatures. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Caigudes de la màquina. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 

- És totalment prohibit transportar persones al vehicle. 

- Les maniobres d'aproximació i abocament dels productes asfàltics seran 

dirigides per personal especialitzat. 

- Els operaris auxiliars romandran a la voravia davant la màquina en les 

operacions de càrrega, per tal d'evitar el risc d'atropellament i atrapament. 

- Els cantons de la màquina estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres. 

- Les plataformes d'estada, seguiment i ajut, estaran protegides amb baranes 

tubulars per tal d'evitar el risc de caigudes. Les baranes tindran 90 cm d'alçada, 

barra al mig i entornpeus de 15 cm. 

- És prohibit l'accés de treballadors a la regla vibrant en les operacions 

d'estesa. 

- A la màquina, als llocs de pas i als que tinguin riscs específics s’instal·laran 

els cartells : PERILL, FOC i PROHIBIT TOCAR, GRANS TEMPERATURES. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

- Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Taps auditius 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
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   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Botes de mitja canya, impermeables. 

 - Guants impermeables. 

 - Davantals impermeables. 

 - Polaines impermeables. 

 

1.4.2.16. Rodet vibrant autopropulsat : 

A)  Riscs d'accident : 

 - Atropellaments. 

 - Atrapaments. 

 - Màquina en marxa descontrolada. 

 - Bolcaments. 

 - Caiguda per pendents. 

 - Topades. 

 - Incendi. 

 - Cremades. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Caigudes de la màquina. 

 - Els derivats de tasques monòtones. 

 - Els derivats de tasques en condicions meteorològiques adverses. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

 - El personal serà sempre especialista en aquestes feines. 

 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines : 

 - Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 

 - Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 

 - No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
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 - No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 

 - No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 

 - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 

 - Col·loqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 

 - Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels 

   comandaments. 

 - Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 

- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de   

la màquina. 

 - És prohibit deixar la màquina en marxa. 

 - És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 

 - Els rodets disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa 

     enrere  

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

           - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Taps auditius 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Davantal de cuir. 

 - Polaines de cuir. 

 

1.4.2.17. MÀQUINES-EINES EN GENERAL : 

A) Riscs d'accident : 

 - Talls. 

 - Cremades. 
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 - Cops. 

 - Projecció de partícules. 

 - Caigudes d'objectes. 

 - Contactes elèctrics. 

 - Vibracions. 

 - Soroll. 

 - Explosió. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Les màquines-eina elèctriques es protegiran elèctricament mitjançant doble 

aïllament. 

- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i 

resguards propis de cada aparell per tal d'evitar els riscs d'atrapament o de 

contacte amb l'electricitat. 

- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant  

elements que suportin una malla metàl·lica disposada de tal manera que 

permeti l'observació de la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi 

l'atrapament dels operaris o dels objectes. 

- És prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinària accionada 

per transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es 

realitzaran a motor aturat. 

- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme 

mitjançant muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les 

mans, etc., per tal d'evitar el risc d'atrapament. 

- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es 

protegiran mitjançant un vestigi, suport d'un tancament a base de malla 

metàl·lica disposada de tal manera que permeti l'observació de la correcta 

transmissió motriu i, alhora, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels 

objectes. 
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- La instal·lació de rètols amb llegendes de MÀQUINA AVARIADA, MÀQUINA 

FORA DE SERVEI, etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 

carcassa antiprojeccions. 

- les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 

aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a 

la xarxa de terra, en combinació amb els interruptors diferencials del quadre 

elèctric general de l'obra. 

- Les màquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o 

explosius (diluents inflamables, explosius, combustibles i similars) estaran 

protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

- En ambients humits, l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb 

doble aïllament es farà mitjançant connexió a transformadors de 24V. 

- Per preveure el risc de pols ambiental les màquines-eina s'utilitzaran en via 

humida. 

- Si és possible, les màquines-eina amb producció de pols s'utilitzaran a favor 

del vent, per tal d'evitar el risc de treballar en atmosferes nocives. 

- Les eines accionades mitjançant compressor s'empraran a una distància 

mínima de 10 metres d'aquest (com a norma general) per tal d'evitar el risc d'alt 

nivell acústic. 

- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises 

insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic. 

- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids 

en llocs tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de 

treballar a l'interior d'atmosferes tòxiques. 

- Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar 

accidents per imperícia.  

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de trepant abandonades al 

terra. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
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         - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Taps auditius 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Faixa antivibratòria. 

 - Canelleres. 

 

.4.2.18. SERRA DE TREPAR : 

A) Riscs d'accident : 

 - Talls. 

 - Cremades. 

 - Cops. 

 - Atrapaments. 

 - Projecció de partícules i pols. 

 - Contactes elèctrics. 

 - Soroll. 

 - Sobreesforços. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Les serres de trepar no es col·locaran mai a distàncies inferiors als tres metres del 

final dels forjats que no estiguin efectivament protegits ni a l'interior de l’edifici, sota 

càrregues suspeses de la grua. 

- Es senyalitzaran amb cartells de perill i rètols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIÓ 

PER PERSONES NO AUTORITZADES. 
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- Seran utilitzades únicament per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús, 

que haurà de ser autoritzat per a emprar-la. 

- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als 

ulls o a la cara. 

- El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a l'abast de l'operari, però de tal 

manera que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 

- La fulla de la serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i estreta 

perquè no es descentri ni es mogui durant el treball. 

- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al 

damunt de la taula, es protegirà la part superior amb un ganivet divisor i la part anterior 

amb un cobertor regulable. 

- Abans de posar-la en marxa es comprovarà que no estigui anul·lada la presa de 

terra. Si fos el cas, s'avisarà immediatament a l'encarregat. 

- Es comprovarà l'estanquitat de l'interruptor elèctric. En cas contrari, s'avisarà 

immediatament a l'encarregat. 

- S'utilitzarà un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls 

als dits. 

- No es retirarà la protecció del disc. S'estudiarà la forma de tallar sense veure el tall. 

L'empenyedor portarà la peça a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas , 

es muntarà correctament el ganivet divisor. 

- Si la serra es parés, sense cap motiu, s'avisarà immediatament a l'encarregat. No 

s'ha de fer mai cap reparació pel seu compte. Desconnectar la màquina. 

- Abans de començar el tall cal comprovar que el disc no està fissurat, escardat o l'hi 

manquen dents. En aquest cas se substituirà immediatament per tal d'evitar el seu 

total trencament i la projecció de partícules. 

- Es comprovarà que les fustes no tinguin claus o partícules metàl·liques per tal d'evitar 

el risc de trencament del disc. 

- El tall de peces ceràmiques es farà a l'exterior i amb una careta amb filtre 

recanviable. 

- El tall es procurarà fer amb el vent d'esquena per tal d'evitar la pols ambiental. 
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- El tall de peces ceràmiques es farà per via humida, per tal d'evitar la formació de 

pols. 

- És prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en períodes d'inactivitat. 

 - El manteniment es farà per personal especialitzat. 

- L'alimentació elèctrica es farà amb cable antihumitat, amb clavilles estanques, 

mitjançant el quadre elèctric de distribució. 

 - És prohibit col·locar la serra en llocs mullats. 

- Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d'evitar ensopegades o 

relliscades. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

          - Cascs de seguretat (EN-397)  

 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  

 - Mascaretes antipols (EN-132)  

 - Protectors auditius (EN-352) 

 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

   el Conveni Col·lectiu provincial.  

 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 - Davantals de cuir  (EN-470) 

 - Polaines d’obertura ràpida de cuir (EN-470) 

 - Guants de cuir de màniga llarga ((EN-470) 

  

1.4.2.19. TREPAN PORTÀTIL : 

A) Riscs d'accident : 

 - Talls. 

 - Cremades. 

 - Cops. 

 - Atrapaments. 

 - Esgarrapades. 

 - Projecció de partícules i pols. 
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 - Contactes elèctrics. 

 - Soroll. 

 - Sobreesforços. 

 - Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca. 

 - Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives : 

- Es comprovarà que l'aparell té la carcassa de protecció completa. Si no fos 

així ho comunicarà immediatament a l'encarregat. 

- Es comprovarà l'estat del cable i de la clavilla de connexió. No és permès que 

tingui reparacions amb cinta aïllant, etc., per tal d'evitar els contactes elèctrics. 

- S'escollirà la broca adient per a cada tipus de material. 

- És prohibit fer forats inclinats a pols. 

- No es tractarà de fer més grans els forats oscil·lant en rodó la broca. 

S'emprarà una broca de secció més gran. 

- Per muntar o desmuntar les broques s'esperarà que estigui aturat el trepan, i 

no es farà mai a mà. S'utilitzarà sempre la clau. 

- Per canviar la broca es desconnectarà el trepan de l'energia elèctrica. 

- Els trepans portàtils tindran doble aïllament i seran reparades per personal 

especialista. 

- L'encarregat comprovarà diàriament l'estat dels trepans i retirarà del servei les 

que puguin provocar riscs per als operaris. 

- La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb 

connexió mascle-femella. 

- És prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent elèctric. 

- El canvi de broques es farà sempre amb guants i assegurant-se que la broca 

a substituir té la temperatura adient per evitar riscs de cremades. 

 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 

- Cascs de seguretat (EN-397)  

- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
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- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

  el Conveni Col·lectiu provincial.  

- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 

- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

 

1.4.3. Riscs per agents climatològics. 
Caldrà tenir molt en compte l'estat del temps abans d'entrar a treballar a l'interior d’un 

col·lector o pou, si convé, esbrinant la informació meteorològica més fiable, ja sigui 

local, comarcal com provincial, pel perill que representa treballar al seu interior en cas 

d'una avinguda imprevista o sobtada. 

Caldrà estar també en contacte periòdic al llarg del dia amb persones que visquin prop 

de l'inici del col·lector, per poder alertar sobre possibles tempestes o rierades amb el 

temps suficient per evacuar el col·lector. 

No es podrà treballar a l'interior del col·lector en dies de pluja o de risc de grans 

tempestes.  

 

1.4.4. Riscs de danys a tercers. 
Atès que es tracta d’una zona habitada, el risc de danys a tercers afectarà totes les 

persones que visquin al carrer mentre durin les obres.  

Els riscs previsibles de danys a tercers seran els següents : 

- Caiguda a diferent nivell 

 - Caigudes al mateix nivell 

 - Cops amb objectes 

 - Caiguda d’objectes 

 - Esquitxos 

 - Projecció de partícules 

 - Caiguda de materials 

 - Desprendiments en general 

 - Col·lapses. 

 - Esfondraments 

 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 
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    maquinària i vehicles. 

 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

 - Exposició a la pols 

 - Humitats i aigua 

 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 

 - Incendis o explosions. 

 - Soroll. 

 - Vibracions. 

 - Altres. 

    

Aquests riscs tindran una importància considerable, i el contractista adjudicatari de les 

obres haurà de vetllar i utilitzar les tècniques i els mitjans necessaris per minimitzar-los 

al màxim.  

La senyalització haurà de tenir un paper fonamental, així com la utilització de baranes 

de protecció, passarel·les de creuament de rases, guirnaldes, balises, etc., i tots els 

mitjans que siguin necessaris per garantir al màxim la seguretat dels veïns mentre 

durin les obres. 

 
1.5.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT. 
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus 

CEE d'ús obligatori a la totalitat de l'obra. 

- Es disposarà en el magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors 

auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de risc. 

- Abans de la contractació d'empreses per a la realització dels diferents treballs, 

l’empresa demanarà: 

- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la 

contractació. 

- Nomenament del vigilant supervisor de seguretat. 

- Certificats dels reconeixements mèdics dels treballadors que estaran a l'obra. Aquest 

reconeixement no tindrà una antiguitat superior a un any. 
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- S'informarà a l'obra del llistat de serveis i de centres mèdics on seran atesos els 

treballadors en cas d'accident. 

- La farmaciola és responsabilitat de l'empresa adjudicatària de l'obra, i disposarà del 

material mínim necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. No 

contindrà materials o medicaments de difícil utilització per personal no qualificat. 

 

1.6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 
Les úniques instal·lacions provisionals d'aquesta obra correspondran a les xarxes 

d'electricitat de baixa i mitja tensió, i l’aigua potable, i per a la seva execució se 

seguiran les mateixes pautes que per a les instal·lacions definitives, descrites en el 

procés corresponent. 

Els riscs professionals i les mesures de protecció i prevenció seran els mateixos que 

s'han descrit en el punt 1.4.1.4. de la present memòria. 

 

1.7. MEDIS AUXILIARS 
Cal tenir en compte que es tracta d'un PROJECTE D’URBANITZACIÓ, en el que, 

normalment, no és habitual la utilització de medis auxiliars com ara bastides, baranes, 

xarxes, escales, muntacàrregues, etc., sovint utilitzats en la construcció d'edificis, cosa 

que no es dona en aquest cas, en que la majoria dels treballs són a nivell de carrer, a 

excepció de les rases i els pous de clavegueram, i del muntatge de les columnes 

d'enllumenat públic. 

De tota manera, en cas d'utilitzar-se, se seguirien les prescripcions esmentades en el 

punt 2.2.2. del Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.7.1. Escales : 
Les escales a emprar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació 

d'obertura; si són de mà, tindran un dispositiu antilliscant. En ambdós casos l'amplada 

mínima serà de 0.50 m. 

No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 

metre el punt superior de desembarcament. 
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Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 

moviments. Seran homologades. Es prohibeixen les escales fetes a l'obra. 

Tant la pujada com la baixada per l'escala de ma es farà sempre de cara a l'escala. 

 

1.7.2.- Caigudes d'alçada : 
Les plataformes, bastides o passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures que 

suposin per als treballadors un risc de caiguda superior a 2 metres es protegiran 

mitjançant baranes o altres sistemes de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. 

Les baranes seran resistents, tindran una alçada mínima de 90 cm i disposaran d'una 

vorada de protecció, un passamà i una protecció intermitja que impedeixi el pas o 

desplaçament dels treballadors. 

Si no fos possible la utilització dels mitjans esmentats, s'haurà de disposar de mitjans 

d'accés segurs i utilitzar sempre cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans 

de protecció equivalents. 

L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció 

s'hauran de verificar prèviament a la seva utilització, posteriorment de forma periòdica i 

cada vegada que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una 

modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància. 

Caldrà tenir especial cura a l'entrar o sortir dels pous o dels col·lectors, atesa la seva 

fondària, així com delimitar i protegir la zona d'entrada de materials a l'interior 

d’aquests, prohibint el pas als treballadors en el moment d'efectuar operacions de 

càrrega o descàrrega, sota l'atenta vigilància de l'encarregat d'aquesta tasca. 

 

1.7.3.- Instal·lacions, màquines i equips : 
Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que 

disposa la seva normativa específica. 

 En qualsevol cas, excepte que les disposicions específiques de la normativa 

esmentada així ho exigeixin , les instal·lacions, màquines i equips, incloent les eines 

manuals a sense motor, hauran de : 

 - Estar ben projectats i construïts tenint en compte els principis de l'ergonomia. 

 - Mantenir-se en correcte estat de funcionament. 
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 - Utilitzar-se exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 

 - Ser emprats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

 - Assegurar la seva fixació i els elements de transport (cordes, politges, etc.) 

 

 
 
 
1.7.4.- Treballs en rases, excavacions, pous, treballs subterranis i col·lectors: 
Abans de començar els treballs de moviment de terres o obertura de rases, s'hauran 

d'adoptar les mesures per localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables 

subterranis i demés sistemes de distribució. 

En les excavacions, pous, treballs subterranis, túnels o col·lectors s'hauran de prendre 

especials precaucions : 

- Per prevenir riscos de sepultament per esfondrament o desprendiment de terres, 

caigudes de persones, terres, materials o altres objectes, mitjançant sistemes 

d'entibació, blindatge, estrebament, talussos o altres mesures adequades, en especial 

en la formació de rases de més de 2 metres de fondària. 

- Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant sistemes de bombeig o altres 

proteccions adequades. 

- Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es 

mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a 

la salut. En especial, a l'interior de  túnels o col·lectors, on es disposaran elements de 

ventilació forçada o a través d’oxigen transportat per les persones que hi intervinguin. 

- Per evitar qualsevol atrapament a l'interior d'un túnel o un col·lector, el treballador 

haurà de portar un arnés lligat a una corda subjectada per l'altre extrem amb 

mecanismes de retracció o rescat, ja siguin manuals o a motor (cabrestant). 

- El treballador que operi en túnels o col·lectors haurà de disposar d'un sistema de 

comunicació amb l'exterior i informar periòdicament del seu estat al responsable del 

comandament de l'obra.  

- Per permetre que els treballadors puguin fugir en casos d'incendi o irrupció d'aigua o 

caiguda de materials es disposaran els mecanismes abans descrits. 
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- S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació o del túnel o del 

col·lector. 

- Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, s'hauran 

de mantenir allunyats de les excavacions, o s'hauran de prendre les mesures 

adequades, en el seu cas mitjançant la construcció de barreres, per a evitar la seva 

caiguda en les rases o l'esfondrament del terreny. 

 

1.7.5. Treballs de soldadura : 
Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en 

un local específicament destinat a aquesta activitat. 

Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats. 

L'omplert de les làmpades de gasolina haurà de fer-se únicament després d'haver-se 

assegurat que no hi hagi flames o cigarretes enceses a la vora. 

Els dipòsits de les làmpades no s’hauran d'omplir més de 2/3 de la seva capacitat. 

Desprès d'omplert es tancarà el recipient on s'haurà tret el combustible, i s’eixugaran 

possibles vessaments. L’encès es farà fora del magatzem. 

Per sota dels 0º C, quan plogui o nevi, o la velocitat del vent sobrepassi els 50 Km/h, 

es paralitzarà aquest tipus de treball. 

 

1.7.6. Emmagatzematge de productes combustibles i/o inflamables : 
Els locals on es guardi gasolina, oxigen, acetilè, propà o butà, estaran aïllats i dotats 

d'extintors contra incendis. A l'entrada es col·locaran senyals de perill d'incendi i de 

prohibit fumar. 

 

1.8. POSADA EN PRÀCTICA. 
Per a la posada en pràctica s'actuarà de la següent forma : 

- De les previsions mensuals de la planificació es realitzarà comanda de les partides 

de seguretat, per tal que siguin rebudes a l'obra amb suficient antelació. 

- El cost de les unitats es farà amb càrrec a l'obra. 
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- Tot el personal està obligat a l'ús de les peces de protecció i de seguretat, així com a 

complir les normes de seguretat contingudes en aquest estudi, d'acord amb la 

reglamentació vigent. 

- Per a un control del seguiment d'aquest Estudi, es faran servir els models de formats 

que, es complimentaran en el moment adequat i es guardaran a l'obra. Els models 

seran els següents : 

  - Recepció de peces de protecció personal. 

  - Autorització de l'ús de la maquinària. 

  - Control estadístic d'accidents. 

  - Informes tècnics d'investigació d'accidents. 

  - Informes de visita d'obra (auditories internes de seguretat). 

  - Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control. 

 
1.9. SEGUIMENT I CONTROL. 
 El seguiment i control de la Seguretat de l'obra el portarà a terme un tècnic autoritzat. 

És obligatori que es trobi disposat a l'obra el llibre d'Incidències, que constarà de 

diferents fulls, destinats per a coneixement de la Inspecció de Treball, Direcció 

Facultativa, Contractista o empresari principal. Poden fer anotacions els  propis titulars, 

els Tècnics del centre de seguretat i salut i els membres del comitè de seguretat i salut 

o vigilants de seguretat, tal i com s'indica al R.D. 1627/97. 

El compliment de les normes de seguretat, així com l'ús de les peces de protecció i 

individual i col·lectiva el verificarà el vigilant de seguretat, que n'informarà al cap d'obra 

a l'encarregat. El control de la posada en pràctica de les mesures i medis de seguretat, 

així com els assajos que es considerin necessaris, segons R.D. 1627/97, estaran a 

càrrec del cap d'obra. 
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1.10. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA. 

L'obra estarà senyalitzada segons el previst en el present Estudi de Seguretat i Salut i 

d’acord amb la legislació vigent 

        

Terrassa, a Gener de 2011 
 
 
L’autor del Projecte 
Jaume Masclans Francesch 
Estudiant EOI-SM 
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ANNEX I.- PLÀNOLS  
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ANNEX II.- PLEC DE CONDICIONS            
II.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ. 
A més de la normativa esmentada en l'apartat 1.2. del present Estudi de Seguretat i 

Salut, són d'obligat compliment les disposicions contingudes a : 

- Estatut dels Treballadors.  

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-

71).  

- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71)  (B.O.E. 17-3-71).  

- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-

71).  

- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 

- Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa. (O.M. 21-11-59)  (B.O.E. 27-11-59).  

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5/7/8/9-9-70).  

- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 

29-5-74).  

- Reglament d'explosius. (R.D. 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78) 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión i les "Instrucciones Complementarias" 

(R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2002). 

- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68).  

- Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77) 

- Reglament de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (R.D. 863/85, 2-4-85) (B.O.E. 

12-6-85) 

- Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres (O.M. 14-3-66) (B.O.E. 23-3-

60).  

- Codi de la Circulació. 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.  

- Normes UNE i ISO que alguna de les anteriors assenyalen com d'obligat compliment.            
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II.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 

tindran fixat un temps de vida útil, desestimant-les al seu termini.  

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 

una determinada peça de vestir o d'equip, es reposarà aquesta, independentment de 

la durada prevista o de la data d'entrega.             

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, el 

màxim pel que va ésser concebut (per exemple, per un accident) serà desestimat i 

reposat al moment.  

Aquelles peces de vestir que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 

les admeses pel fabricant, seran reposades d'immediat.  

L'ús d'una peça de vestir o d'equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.  

 

2.2.1. Proteccions personals. 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri 

de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.  

En cas de que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada 

a les seves respectives prestacions.  

 

2.2.2. Proteccions col·lectives.  
Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals 

següents :          

- Tanques autònomes de limitació i protecció :  

Tindran com a mínim 90 cm d'alçària, i estaran construïdes a base de tubs metàl·lics i 

disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat. 

- Topalls de lliscament de vehicles :  

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant 

rodons clavats al mateix, o d'una altra manera eficaç    

- Abalissament : 

Es farà mitjançant dispositius autònoms la càrrega i funcionament dels quals es 

revisarà en la periodicitat establerta. 
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- Baranes : 

Disposaran de llistó superior a una alçària de 90 cm, de suficient resistència per 

a garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el 

corresponent entornpeu. 

- Plataformes de treball : 

Tindran com a mínim 60 cm. d'amplària i les situades a més de 2 m. del terra 

estaran dotades de baranes. 

- Escales de mà : 

Estaran dotades de sabates antilliscants. 

- Plataformes volades : 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar, estaran 

convenientment ancorades i dotades de baranes. 

 - Xarxes : 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que 

acompleixin amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes.  

- Lones : 

 Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 

- Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 

ancoratges de xarxes :  

Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar 

sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.  

- Interruptors diferencials i preses de terra : 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 

mA i per a força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la 

que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió 

màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en l'època 

més seca de l'any.  

- Extintors :                

 Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim.  

 



     
  

 
 

 
Jaume Masclans Francesch   
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 
 

94 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

II.3. SERVEI DE PREVENCIÓ. 
2.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut.  
L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament en 

matèria de seguretat i salut.  

 

2.3.2. Servei Mèdic.  
L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'un Servei Mèdic 

d'Empresa, propi o mancomunat.  

- Assistència als accidentats :  

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on cal traslladar als 

accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament.  

Es molt convenient disposar a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 

adreçes dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir 

un ràpid trasllat dels possibles accidentats als Centres d'assistència.  

- Reconeixements Mèdics :  

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball, i que es repetirà anualment. 

 

II.4. VIGILANT DE SEGURETAT.  
Es nomenarà un Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en la normativa vigent.  

 

II.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES. 
- Farmaciola : 

Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material sanitari i 

clínic necessari per atendre qualsevol accident. La farmaciola  central es revisarà 

mensualment i es reposarà immediatament el material que hi manqui.  

 Serà obligatòria l'existència d'una altra farmaciola amb el material especificat a 

l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball en aquelles zones de treball 

que estiguin allunyades de la farmaciola central, per a poder atendre petites cures, 

amb el material actualitzat. 
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II.6. INSTAL·LACIONS D'OBRA. 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, en el relatiu a elements, dimensions 

i característiques a l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General 

de Seguretat i Higiene i en els Articles 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la 

Construcció, Vidre i Ceràmica. 

Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 

dedicació necessària.  

 

2.6.1. Vestidors.  
El vestidor disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció, en un 

recinte habilitat pel seu ús com a vestidor.  

 

2.6.2. Serveis.  
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 

deu treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors. Disposarà de miralls, penjarrobes 

i calefacció.  

 
2.6.3. Menjador.  
Es disposarà d'un recinte habilitat com a menjador, capaç per acollir la totalitat dels 

treballadors de l'obra, dotat d’il·luminació natural i artificial adequada, ventilació 

suficient i proveït de taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, aigua potable, 

elements per a escalfar menjars i un recipient amb tapa per a dipositar les deixalles. A 

l'hivern estarà dotat de calefacció. 

            

II.7. PLA  DE SEGURETAT I SALUT. 
El contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi, en 

funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o en el seu 

defecte, per la Direcció Facultativa. Aquest Pla, juntament amb l'informe del 
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coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o la Direcció 

Facultativa, es presentarà per a la seva aprovació a l'Administració pública que hagi 

adjudicat l'obra. 

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut, a efectes del seu seguiment i coneixement, 

s'entregarà al representant dels treballadors en el Centre de treball i a l'Empresa. 

Correspondrà al contractista que realitzarà les obres enviar una copia de l'esmentat 

Pla, prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social 

corresponents. 

El contractista haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i 

pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva. 

Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a   l'obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de 

seguretat que haurà d'emprar.  

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra. Triant el 

personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera 

que tots els treballs disposin d'un socorrista.  

Quan la Direcció Facultativa observés incompliment de les mesures de Seguretat i 

Salut prescrites, advertirà al constructor del fet, deixant constància dels incompliments 

en el Llibre d'incidències, estant facultada per a la paralització de la zona de treball o 

de l'obra, en circumstàncies d'especial gravetat o risc, donant compte a l'Ajuntament, a 

la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, així com al Vigilant de 

Seguretat i Salut. 

 

            

Terrassa, a Gener de 2011 
 
 
L’autor del Projecte 
Jaume Masclans Francesch 
Estudiant EOI-SM 

 

 



     
  

 
 

 
Jaume Masclans Francesch   
Estudiant EOI -SM  
Rafael Casanova, 6 3r 2a 08320 – El Masnou (Barcelona) 
jmasclans@enginyers.net 
 

97 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

4.- PRESSUPOST 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
01 PROTECCIONS INDIVIDUALS        657,10 Euros 

02 PROTECCIONS COL·LECTIVES     4532,00  Euros 

03 EXTINCIÓ D'INCENDIS          120,46 Euros 

04 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA    1.320,01 Euros 

05 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR    2.294,86 Euros 

06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS      280,10 Euros 

07 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT      524,47 Euros 

 

 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   9.729,00 Euros 
 

 

El Pressupost d'execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut de les obres 

d’urbanització del PAU 41 de Mollet del Vallès, importa la quantitat de NOU MIL SET-

CENTS VINT-I-NOU EUROS (9.729,00 Euros). 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
Total Pressupost d'Execució Material       9.729,00 Euros 

 13 % Despeses Generals        1.264,77 Euros 

   6 % Benefici industrial           583,74 Euros 

 

 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA    11.577,51 Euros 

 18 % I.V.A.            2.083,95 Euros 
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TOTAL PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA     13.661,46 Euros 
 

El Pressupost d'execució per contracta de l’Estudi de Seguretat i Salut de les obres 

d’urbanització del PAU 41 de Mollet del Vallès, importa la quantitat de TRETZE MIL 

SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (13.661,46 

Euros). 

 
 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA    13.661,46 Euros  

  

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT  
DE L'ADMINISTRACIÓ         13.661,46 
Euros  
 

 

El Pressupost per a coneixement de l’administració de l’Estudi de Seguretat i Salut de 

les obres d’urbanització del PAU 41 de Mollet del Vallès, importa la quantitat de 

TRETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

(13.661,46 Euros). 

 

 
Terrassa, a Gener de 2011 
 
 
L’autor del Projecte 
Jaume Masclans Francesch 
Estudiant EOI-SM 
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